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

642495

641751

06-27424542
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 honderdvijftien
Bijna zomervakantie, deze Klepper bevat dus
veel lente-terugblikken en zomertips en ook al
najaars- (ik durf het bijna niet typen, want daar
wil je nog niet aan denken!) vooruitzichten. We
kijken bijvoorbeeld terug op de jaarmarkt, wat een
zomerse dag was dat! Er is bijgepraat, ingekocht,
aan allerlei goede doelen bijgedragen, aan spelen
meegedaan, met de clown meegezongen en
gelachen, kortom er was weer zoveel te beleven.
In de Klepperkraam kon traditiegetrouw geraden
worden hoe zwaar de kaas woog. Er lag een grote,
glanzende kaas van Verkroost en het raden viel echt
niet mee. De winnaar van dit onderdeel is geworden:
Krijn Bruijnes. De kaas woog 14.930 gram en Krijn
gokte: 14.880 gram. Ook kon worden ingetekend
op een nummer voor een lekker streekpakket of
een kaaspakket. Smullen dus. De winnaars hiervan
waren: Krijn Bruijnes (jawel, weer) en Sanne Duits
beide het kaaspakket en het streekpakket was voor:
Johan den Hertog en Thomas Rijneveld. Hartelijk
gefeliciteerd met jullie prijs!
Wat biedt Klepper 115? We koken het menu waarmee
Maureen Boor en klasgenoot Sabine bij de Librije
in Zwolle de IRun2BFit kookwedstrijd gewonnen
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50 vragen: Erik Vroege
Activiteitenkalender
Binnen Werk Kerk nieuws
De kunst van drijfveren en slagpennen
DVS mededelingen van het bestuur
DVS Verslag vragenuurtje 19 april
Epilepsie collecte
Herenteam Smash Kampioen
Hope & Serve
HSSC 61
Irun2Bfit menu 2016 recepten
Jaarmarkt 2016
Kinderhoekje
Koken bij de Librije
Krakelingenverkoop
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Noachschool
Ooievaars ringen
Oranjevereniging
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Sija Brouwer
Terugblik expositie Gereformeerde Kerk
Tienerdagboek: Maarten Gisolf
VakantieBijbelClub
Wandelen in waterland…
Zomaar een sms
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hebben. Er is een verslag van de expositie in de
Lichtkring van de Gereformeerde kerk. Met name
het dorpsgezicht dat daar breeduit hing, trok veel
belangstelling. Er is nieuws van de Vakantie Bijbel
Club; van de Natuur- en Vogelwacht; de scholen;
van vele verenigingen. Echt iedereen heeft weer
erg zijn/haar best gedaan om De Klepper een
afwisselende inhoud te geven. We maken nader
kennis met Erik Vroege in de rubriek ‘vijftig vragen’.
Maarten Gisolf heeft het tienerdagboek geschreven.
Het herenteam van Smash is kampioen geworden.
We hebben een mooie foto en een verslag voor u. En
er is meer op sportgebied: een wandeling, verslag
van de jaarmarktspelen en daar is flink gesport:
de Sweeper, een spannende hardloopwedstrijd,
win-it-in-a-minute: Schoonrewoerd zat niet stil de
afgelopen tijd.
Er is ook getekend. Vorige keer kondigden we de
Grutto wedstrijd aan en dat is een enorm succes
geworden. Resultaat: een tentoonstelling, ook
weer met prachtig weer, bij het boerderijtje aan
De Wetering van Bas Middelkoop. Hopelijk bent u
er geweest, zo niet, dan brengt het verslag erover
in deze Klepper u weer helemaal op de hoogte en
als u er wel bij was: proef nogmaals de sfeer. De
tentoonstelling van de tekeningen is inmiddels
verhuisd naar De Schaapskooi, dus u kunt nog gaan
kijken. En als u dan toch in de Schaapskooi bent:
geniet meteen mee met de vele activiteiten en de
lekkere natuursappen, –jams en -honing bij de
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden.
Ook graag aandacht voor het bericht per sms. Een
alarm bericht! Zo’n bericht dat je niet wilt krijgen
en toch… als je dan iets goeds kunt doen en een
ander kan helpen… zo waardevol.
Iets goeds doen, veel mooie, goede dingen doen.
Voor sommige mensen is dat heel gewoon. Toch is
het goed dan zo iemand eens in de schijnwerpers te
zetten. Sija Brouwer is zo iemand. U leest in deze
Klepper waarom dat gewone, zo mooi bijzonder is.
We wensen u allemaal een goede zomer toe.
met vriendelijke groet,
namens de redactie van De Klepper
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 116 is vrijdag 2 september. Klepper
116 zal rond 23 september worden bezorgd.

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.

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

1. Naam: Erik Vroege
Onno de Ruijter (50 vragen vorige keer) wilde
de pen doorgeven aan Jan Harlaar, maar die
heeft in 2009 de 50 vragen al eens ingevuld.
Onno koos in tweede instantie Erik Vroege.
[red.]
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adres: Kalverweg 16.
Geboortedatum: 28 juli 1977.
Geboorteplaats: Den Bosch.
Beroep: Shovel machinist.
Getrouwd met: Laura.
Kinderen: 2; Anna en Evi.
Huisdieren: 2 konijnen; Lollie en Pip.
Hobby’s: brandweer.
Leuk in je werk: ik vind de afwisseling
erg leuk.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: kan niks bedenken.

12. Lievelingsmuziek: Nederlandstalig / Top
40.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind je
leuk/interessant: leuk: misdaadseries,
interessant: keuringsdienst van waren.
14. Favoriete
lectuur/boeken:
John
Grisham/David Baldacci.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
hardlopen en ik wil weleens meedoen aan
een obstacle run.
16. Lievelingseten:
witte
bonen
in
tomatensaus
(niet
uit
pot)
met
gehaktballetjes van mijn moeder.
17. Mooiste auto: één die het doet.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Italië.
19. Favoriete vakantiebesteding: lekker
eten, bietje keuvelen.
20. Wat vind je van politiek: goed dat het
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er is, maar niet aan mij besteed.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: als ik een krant lees, is het de
Telegraaf.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: via mijn ouders.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: ik zit bij de vrijwillige
brandweer.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Overheicop 76.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
bouwvalletje aan de Diefdijk.
Wat mis je in Schoonrewoerd: voor mij
is alles aanwezig.
Leuk aan Schoonrewoerd: dat het een
prachtig dorp is met veel leuke mensen
Wat vind je vervelend en waarom:
bietjes; ze zijn niet lekker.
Waar ben je trots op: dat ik mijn
brandweerdiploma heb gehaald en gestopt
ben met roken.
Waar heb je spijt van: dat ik ooit
begonnen ben met roken.
Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die ondanks hele grote
tegenslagen toch iets weten te maken
van het leven.
Wat is je hartenwens en waarom: dat
iedereen gelukkig en gezond oud mag
worden.
Voor het laatst gehuild: bij de laatste
begrafenis.
Leukste
jeugdherinnering:
samen
met mijn oom planten verkopen op de
paardenmarkt in Zuidlaren.
Droomvakantie: een keer naar Zweden
lijkt me erg leuk.
Wie wil je nog eens ontmoeten:
niemand in het bijzonder.
Waar maak je je boos over: mensen
die andere mensen onrecht aan doen.
Waar ben je blij mee: met een lekkere
koude Amstel Radler maak je mij echt
gelukkig.
Waar heb je moeite mee: met deze
vraag.
Welke hoop koester je: dat het ons
allemaal goed af gaat.
Goede eigenschap: altijd schik.
Slechte eigenschap: beetje chaotisch.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: thuis.
Waar maak je je het meest zorgen
over: hoe het over 50 jaar zou zijn.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: leuke dingen.

46. Gouden tip voor de Klepper: erg leuk.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: de
koelkast is gevuld, kom gerust aan.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: een gymzaal/sportcomplex
laten bouwen.
49. Vraag
van
Onno
de
Ruijter:
Wat is het meest spannende of
aangrijpende wat je tot nu toe hebt
mee gemaakt bij de brandweer?
Nog niet zo heel veel mee gemaakt. Maar
toen in de nacht de pieper ging voor
een ongeluk met een persoon vermist
(te water) had ik wel ﬀ een kippenvel
momentje (alles is goed afgelopen).
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: André de With
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: hoeveel wekkers
zet jij om op tijd op je werk te zijn?

Schoonrewoerd
BinnensteBuiten
De inschrijving van deelnemers aan de open
deurroute Schoonrewoerd BinnensteBuiten is
al in volle gang. U/jij kunt zich/je ook nog
opgeven om mee te doen. Perfectionisme of
exclusiviteit vragen we niet, wel enthousiasme.
In de vorige Klepper kunt u uitgebreide
informatie vinden over de voorwaarden. Heeft
u toch nog vragen dan willen wij die natuurlijk
graag beantwoorden.
Als er iemand is die een locatie (over) heeft
waar een deelnemer gebruik van mag maken
horen we dat graag. Dit mag ook een schuur
zijn. Ook als iemand een partytent heeft en aan
ons wil uitlenen houden we ons aanbevolen.
Bas Middelkoop
tel.: 06 21863752,
e-mail: de-wetering@kpnmail.nl
Trudi Middelkoop
tel.: 641758,
e-mail: trudi.middelkoop@gmail.com

Ooievaars ringen

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

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web:
www.levenmetstraling.nl
Mail:
info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

r

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

Verslag vragenuurtje 19 april
Aanwezig:
Bart Bruggeman (wethouder), Teus Meijdam
(wethouder), Klaas Boot (buitendienst),
Danielle Rousselet (wijkambassadeur), Mirjam
de Kluijver en Houssain Idikel (wijkagenten).
Bert van Toor, Rianda van der Heiden, Maurits
Oudenaarden, Leontine Verkerk en Gera
de Jong (Dorpsvereniging). Zie verder voor
aanwezigen de presentielijst.
De bijeenkomst wordt geopend door onze
penningmeester Bert van Toor, hij leidt
vanavond de bijeenkomst omdat we op
dit moment geen voorzitter hebben. Hij
heet iedereen van harte welkom en vertelt
daarna enthousiast over het tunnelproject.
Onder leiding van Thea Zweije hebben de
basisschoolkinderen met hun leerkrachten en
enkele vrijwilligers de wanden van de tunnel
naar Overheicop omgetoverd tot een zeer
kleurrijk geheel. Iedereen is hier met veel
plezier werkzaam geweest en er zijn prachtige
creaties ontstaan. Thea zal de laatste dingetjes
nog afmaken en we zullen op een later tijdstip
(20 juni) het project feestelijk openen. Een
bedankje aan Leontine Verkerk is hier zeker
op zijn plaats, want zij heeft het geheel prima
georganiseerd.
Omdat er voor het Vragenuur niet echt
spontaan vragen naar voren komen, wordt
besloten om de punten die genoemd werden
op de flyer te bespreken.
HOVO-Ooievaarszoom
Gevraagd wordt wanneer men begint met
werkzaamheden op het HOVO-terrein. De
wethouder antwoordt dat er wel ontwikkelingen
zijn, de projectontwikkelaar en de makelaar
zijn met elkaar in gesprek. De bezwaren
van omwonenden zijn inmiddels ingetrokken,
mede door de inzet van Hans Langerak.
Aanwezigen vinden het jammer dat er nu
dorpsbewoners naar Leerdam gaan vertrekken
omdat zij al veel te lang zitten te wachten op
het moment dat er gebouwd gaat worden.
Over de Ooievaarszoom is verder nog weinig
te zeggen, fase 3 moet nog helemaal gestart
worden en over fase 4 is de DVS nog in
gesprek met Dorp&Dorp. Binnenkort worden
de laatste 8 woningen uit fase 2 opgeleverd,
misschien is het een idee dat Bel Company
een stuk grond aan de kerk kan verkopen om
parkeergelegenheid te creëren, DVS zal dit
in een gesprek meenemen. Uit de enquête

is wel gebleken dat parkeren in deze wijk en
de snelheid waarmee men rijdt veelvuldig
genoemd worden. Ook de Dorpsstraat,
Steenovenweg, Kerkweg en Diefdijk zijn
plaatsen waar men vindt dat er te hard gereden
wordt. Door de politie zijn wel controles
gehouden en de meeste overtredingen worden
toch door de eigen dorpsbewoners gemaakt.
Wellicht zou een camera op de Dorpsstraat
een middel zijn om de snelheid eruit te halen.
De wijkagent adviseert om in ieder geval zelf
het goede voorbeeld te geven en in gesprek te
gaan met de snelheidsovertreders.
Nieuwbouw Noachschool
Tot nu toe loopt alles volgens de planning,
begin mei zal de definitieve aanbesteding zijn
waarna spoedig met de bouw begonnen kan
worden zodat voor de bouwvakvakantie de
1e paal geslagen kan worden. De bouw zal
ongeveer 9 maanden in beslag nemen, zodat
waarschijnlijk voor de zomervakantie 2017
de nieuwe school opgeleverd kan worden.
De dam die nu voor bouwverkeer is gemaakt
zal na de bouw waarschijnlijk (minder breed)
gehandhaafd kunnen blijven waardoor er
ook extra parkeerplaatsen gecreëerd kunnen
worden en de verkeerssituatie op de Kerkweg
veiliger wordt. De tijdelijke locatie aan de
Noorderwoerd voldoet prima, het schoolplein
is inmiddels ook opgeknapt.
Speeltuinen,
Speelvoorzieningen
en
Verkeer&Groen
De plannen om een pannakooi voor de jeugd
te realiseren loopt nog, Bel Company heeft
inmiddels grond ter beschikking gesteld.
Het punt zal nog op de agenda voor de
raadsvergadering gezet moeten worden, de
raad zal hier zelf een verzoek voor moeten
doen. Raadslid A.v.d. Leest geeft aan dat er
een plan moet komen wat via de voorzitters
op de begroting gezet moet gaan worden, de
definitieve locatie moet dan wel bekend zijn.
Punt voor B&W en de gemeenteraad.
Zorgloket
Op 31 maart jl. is er een overleg in Leerdam
geweest over de transformatie in het Sociaal
Domein waarbij ook DVS aanwezig was. De
gemeente Leerdam heeft wat dit betreft de
zaken goed op orde en verdient hiervoor een
compliment. Het was een positieve avond waar
gesproken werd over de WMO, Jeugdzorg en

de Participatiemaatschappij en Leerdam scoort
hoog. Binnen de gemeente hebben 80 mensen
weer een plek in de maatschappij gevonden.
De wethouder verduidelijkt nog even dat
Avres binnen het gebied Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden werkzaam is. Initiatieven
vanuit burgers, kerken, diaconaal platform
werken positief mee aan dit succes. Veel
gemeenten houden geld over en de wethouder
kan dat niet begrijpen.
In Schoonrewoerd wordt opgemerkt dat
de oversteek op de Dorpsstraat vanuit de
Gereformeerde kerk naar de Wilgenlaan met
een scootmobiel moeilijk te doen is omdat de
middenberm vrij hoog is. Klaas Boot zal dit
punt opnemen.
Herindeling per 1-1-2018
Tot op dit moment horen we weinig nieuws
over de mogelijke herindeling van de
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.
De wethouder verzekert echter dat achter
de schermen veel werk gedaan wordt, de
Interprovinciale Commissie (IPC) beoordeelt
allerlei plannen en komt 1 juli 2016 met een
rapport waarbij waarschijnlijk de voorkeur
voor de provincie Utrecht (60%) uitgesproken
zal worden. Vervolgens zullen raadsleden en
fractievoorzitters moeten gaan bekijken wat
de volgende stap is, hoe ga je overleggen
etc. Gezamenlijk zullen initiatieven genomen
moeten worden, alles draait uiteindelijk om
geld want per m² zal uiteindelijk subsidie
verstrekt worden, maar er zal een keus
gemaakt moeten worden.
Hans Langerak stelt nog een vraag over de
bewegwijzering naar de kaasfabriek en of
er nog overleg met de provincie is geweest.
De wethouder antwoordt dat er overleg is
geweest en dat de provincie als regel heeft
dat er geen grote borden geplaatst gaan
worden maar er komt zeker een oplossing.
DVS zal in een overleg met Bel Company
dit punt ook nogmaals meenemen. Harm
v.d. Berg vermeldt dat er tegenwoordig wel
buitenlandse chauffeurs door het hek aan
de Steenovenweg toegelaten worden maar
Nederlandse chauffeurs moeten terug en
vervolgens de andere inrit nemen. Ook dit
punt zal DVS met Bel Company opnemen. Rien
Bambacht stelt dat er ook vaak vrachtwagens
via de Ooievaarszoom rond willen rijden maar
dit is een hele moeilijke manoeuvre. Duidelijke
borden worden dus erg op prijs gesteld. De
wethouder merkt tenslotte op dat de gemeente
Leerdam erg trots is op Bel Company die nu
de naam koninklijk mag dragen. Het is een

bijzonder bedrijf met een moederbedrijf in het
buitenland. Ook uit de enquête van de DVS
is gebleken dat veel dorpsbewoners trots zijn
op dit bedrijf en het ook veel werkgelegenheid
oplevert.
Tenslotte bedankt Bert van Toor de aanwezigen
voor hun inbreng en aanwezigheid tijdens
deze avond en toont vervolgens via de
beamer nog enkele punten uit de enquête
in grafiekvorm. Tijdens de jaarmarkt zal een
boekje verkrijgbaar zijn waarin een rapportage
van de enquête gemaakt is.
Gera de Jong (secr.)

In de mei waren we in Ungurei, het dorpje
waar we gestart zijn met het helpen van
de zigeunerbevolking. Deze tijd hebben we
gebruikt om het huisje van een echtpaar
rolstoelvriendelijk te maken. Deze man was
door een beroerte éénzijdig verlamd geraakt
en moest alle dagen op bed verblijven. De vloer
was totaal ongeschikt voor de rolstoel. Gewoon
aarde met een stukje zeil erover. We hebben
er een betonvloertje in gestort en dit voorzien

van laminaat. Toen we deze man en vrouw aan
het einde van de week terugbrachten in hun
huisje, konden ze hun geluk niet op. Tranen
van ontroering en dankbaarheid rolden over
hun wangen.
Bijzonder dat we op deze manier iets van Gods
liefde en bewogenheid mochten delen.
Meer lezen, ga naar www.facebook.com/
hopeandserve

Koken bij de Librije
Woensdag 8 juni reisden Maureen Boor
(uit Schoonrewoerd) en klasgenoot Sabine
Bakkum (uit Culemborg) naar Zwolle om te
koken bij toprestaurant ‘de Librije’. Ze kookten
in de finale van de Irun2Bfit kookwedstrijd
het hoofd- en nagerecht van een door hen
samengesteld menu.
Irun2Bfit is een lesprogramma voor scholen
waarbij het draait om voldoende bewegen en
gezond eten. De leerlingen leren van alles over
voeding en trainen voor een 5-kilometerloop.
Een van de opdrachten was het samenstellen
van een gezond menu dat geschikt moest
zijn om op te trainen en moest passen in
het thema ‘Pluk de dag’ (tenminste één van
de ingrediënten moest zelf geplukt of zelf
gekweekt zijn).
Het menu van Maureen en Sabine was eerst
gekozen als het beste van de school (het
Koningin Wilhelmina College in Culemborg).
Van alle deelnemende scholen werd het KWC
geselecteerd als één van de acht finalisten.
Op naar Zwolle dus! Met een krat vol
ingrediënten, waaronder radijsjes van eigen
kweek en courgette, komkommer en basilicum
die Maureen en Sabine de dag ervoor zelf
hadden geoogst bij Stadsboerderij Caetshage.

In ‘Librije’s Atelier’ (waar kookworkshops
gegeven worden) kregen de dames een
zeer goed uitgeruste werkplek toegewezen:
inductiekookplaat, koelkast, spoelbak, potten
& pannen en natuurlijk vlijmscherpe messen.
Na welkom te zijn geheten door Gerard Nijboer,
oud-marathonloper en initiatiefnemer van
Irun2Bfit, en een korte instructie inductiekoken
door Librije-chef en jurylid Leo de Ree kon de
wedstrijd beginnen. Alle begeleiders moesten
de keuken uit… fotograaf, cameraman en
verslaggevers kwamen de keuken in.
Na
anderhalf
uur koken was
het
tijd
voor
de
jurering.
Eén voor één
presenteerden
de finalisten hun
gerechten
aan
de jury en gaven
een toelichting op
hun menukeuze
en uitwerking van het thema ‘Pluk de dag’.
Best spannend met een camera op je gericht!

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

Na de groepsfoto’s met Jonnie & Therèse Boer
kwam de jury met de uitslag: KWC winnaar!
Complimenten en drie kussen van de chef en
’s avonds op TV. Fantastisch!
De Hart van Nederland reportage is terug te zien via:
http://tinyurl.com/hu2f6ja.)

En heel Schoonrewoerd mag mee genieten:
Hier volgen de recepten van de winnende
gerechten.

Irun2Bfit menu 2016

-

3/4 ui
Halve courgette
Half bakje champignons
1 bakje magere spekjes
1,5 pakje sojaroom
1 pak volkoren spelt spaghetti
Scheutje olijfolie (om mee te bakken)

Benodigdheden salade:
- Veldsla
- IJsbergsla
- 1 tomaat
- 0,5 appel
- Radijsjes
- Dressing (olijfolie, azijn en zout)

Hoofdgerecht

Spaghetti Sportive Salsa Bianca
& Sana Insalata
Benodigdheden spaghetti:

Bereiden:
Snijd de groenten in kleine stukjes. Verhit een
scheutje olijfolie in een bakpan en bak daarin
de magere spekjes. Als de spekjes een beetje
gaar zijn, doe dan de ui erbij.
Zet ondertussen in een hoge pan water op
voor de spaghetti. Als het water kookt, doe
de volkoren spelt spaghetti erin en laat deze 8
minuten koken.
Doe de courgette en champignons bij het spek
en de ui. Voeg als de courgette en champignons
gaar zijn de sojaroom toe en laat het goed
warm worden.
Schep 2 vorken maizena in een kopje, doe er
een klein beetje water bij en roer het goed
door. Roer de maizena door de saus.
Maak de salade.
Giet de pan met spaghetti af. Verdeel de
spaghetti over de borden, schep er saus over
en garneer met wat basilicum. Serveer met de
salade.

Nagerecht

Pere vaniglia

Benodigdheden:
- 4 peren
- Citroen
- 600 milliliter water

-

100 milliliter rodenbessensap
Vanillestokje
Perenstoofsuiker
Soja slagroom
Walnoten

Bereiden:
Schil de peren, maar laat de steel eraan zitten.
Besprenkel de peren met sap van de citroen
zodat ze niet verkleuren. Zet de peren in een
hoge pan en doe er 600 ml water bij.
Splijt het vanille stokje en schraap de zaadjes
aan de binnenkant eruit. Rasp de schil van de
citroen.
Doe de citroenrasp en het schraapsel van het
vanille stokje er in de pan bij en voeg het rode
bessensap toe. Breng aan de kook en laat 30
minuten koken (draai af en toe de peren om
en prik erin om te testen of ze gaar zijn).
Zet de peren op een schoteltje. Garneer met
een toefje sojaslagroom op en de walnoten.

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

Binnen Werk
Kerk nieuws
Schoonrewoerdse markt
Stralende zon, strak blauwe lucht en heel veel
mensen. Dat waren een aantal zaken die er
voor zorgden dat we terug kunnen zien op een
geslaagde jaarmarkt activiteit. Net als andere
jaren stond het koffiezetapparaat al om 7 uur
aan en is blijven lopen tot 13.00 uur. Door het
mooie weer was de koffie niet aan te slepen en
moesten we om 11 uur al “nee” verkopen aan
de kraam omdat het gebak op was.

zon zal er volop gelegenheid zijn om elkaar te
ontmoeten en bij te praten. En ik kan u vast
vertellen dat onze mensen heel graag voor u
in de keuken zullen staan.
Mannenevent
De mannen die dit BWK event hebben mee
beleefd willen een volgende keer niet missen.
Dat is zeker. Een event voor elke man, een
plek waar je wordt uitgedaagd, waar je wordt
geïnspireerd en geactiveerd. Een event waar
echte mannendingen worden gedaan, maar
ook de plek waar rook en vuur en een rol
spelen. En waar bij het ondergaan van de zon
de mooiste gesprekken tot stand komen. Dus
zet deze datum nu in je agenda: 3
september!
Nieuw, nieuw BWK
Vrouwenevent!!!!
Ja, en toen de vrouwen dit hoorden,
wilden ook zij niet achterblijven.
Dus ook voor hen zal er op 3
september een event worden
georganiseerd. En geloof ons:
het wordt echt iets vrouwelijks.
Geen rook en vuur, maar… Laat
je verrassen dames, durf het
avontuur aan en wie vertelt thuis
aan elkaar wie het mooiste event
heeft gehad?!?

zaterdag

En toen we om 13.30 de boel wilden gaan
opruimen moesten we bijna de mensen
wegsturen van ons terras. Tja, hoe kan het
ook anders: als oud- dorpsbewoners elkaar
ontmoeten, dan kent gezelligheid geen tijd.
De dorpsmaaltijd
Misschien hebt u er al van gehoord, maar we
reizen voor deze Dorpsmaaltijd naar Spanje.
De voorbereidingen zijn al in volle gang, want
op 25 juni staat de Dorpsmaaltijd gepland.
Misschien vast goed om deze avond in de
agenda te zetten zodat u het niet hoeft te
missen.
En denk niet dat is niets voor mij. Juist deze
maaltijd is en plek waar we alle dorpsbewoners
willen ontmoeten. Deze avond zal het kerkplein
veranderen in een “ intimo terrazo” en kunnen
we ons laten verwennen met de heerlijke
Spaanse gerechten zoals Paella, Churros en
misschien wel echte Spaanse Tapas.
En terwijl we misschien mogen genieten op
een zwoele zomeravond van de ondergaande
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Spaanse
maaltijd

Op D.V. zaterdag 25 juni 2016 organiseert de commissie
BinnenWerk van de Kerk opnieuw een dorpsmaaltijd op
het dorpsplein voor de Hervormde kerk van ons mooie
Schoonrewoerd. We nodigen iedereen daarvoor van
harte uit!
Vanaf 17:30 uur zal het plein veranderd zijn in een terras
en kunt u gebruik maken van een driegangenmenu op
z'n Spaans. Proef onze verschillende tapasgerechten en
geniet van Spaanse tortilla, paella, empanadas en
overheerlijke patatas bravas om af te sluiten met een
uitgebreid dessert buffet.
Ook dit jaar inclusief (knutsel)activiteit voor de kids.
Jong en oud van harte welkom!

Voor meer informatie en opgeven voor de maaltijd z.o.z.

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

De kunst van drijfveren en slagpennen
In de vorige Klepper plaatsten we de
aankondiging: een grutto-tekenwedstrijd.
Wat dat dan losmaakt weet je nog niet.
Net voor de deadline was er nog gauw dat
interview met Anja Middelkoop, drijfveer
achter dit project. Haar enthousiasme
werkte aanstekelijk: er zijn bijna 200
gruttotekeningen
door
de
kinderen
ingezonden. Een groot succes dus.
Zaterdag 4 juni werden de prijzen uitgereikt,
het was immers een wedstrijd. Een
deskundige jury, bestaande uit kunstenaar
Erik van Ommen, weidevogel expert Astrid
Kant en beeldhouwster Relie Hermans,
hebben 9 winnende tekeningen uitgekozen.

In en om het boerderijtje aan De Wetering
aan het Kortgerecht bij Bas Middelkoop vond
de plechtigheid plaats.
“Al die kinderen,
het was zo leuk,” blikt Anja terug. “En ik
dacht: ik moet iets zeggen, iets van een

toespraakje. Er waren zoveel kinderen en van
vele waren ook hun ouders meegekomen.”
Gespannen gezichten voor het grote moment.
Anja sprak hen toe: “Wat treffen jullie het dat
bij jullie die grutto ook echt woont en leeft. Bij
mij in de Millingerwaard hebben we veel vogels,
maar de grutto is er niet. Uiteraard konden
jullie hem daardoor ook zo mooi tekenen, jullie
kunnen hem zien en horen.” Je zag de kinderen
knikken en trots gniffelen: “Ja, dat is onze
vogel.” Vervolgens kregen de winnaars een ei
uitgereikt. ”Het was ontroerend mooi.” In dat ei
zat hun prijs. Daarvoor moesten ze het ei echt
openmaken en dat viel nog niet mee. Naast die
prijs, was er natuurlijk ook: de eer. Want 30
tekeningen, waaronder uiteraard de winnaars,
werden geselecteerd en ingelijst voor een
plek in de Gruttogang op de tentoonstelling:
“De kunst van drijfveren en slagpennen.”
Deze expositie verhuist na dit weekend naar
Natuurcentrum De Schaapskooi en is daar
nog een aantal weken te bezichtigen. Ook
dat is best spannend voor de
kinderen. Acht weken lang kan
iedereen komen kijken. Bas
Middelkoop vertelt: “Ik had
meteen een kunstwerk op het
oog: een prachtige aquarel. Ik
dacht: die wil ik kopen! Ik ben
naar de jongen toegegaan en
heb met hem (en zijn ouders)
onderhandeld.
Maar
ja,
zomaar afstand doen van je
eigen werk, dat valt niet mee.
Ik zei: je mag er acht weken
over nadenken, dan hoor ik
het wel. Aan het eind van de
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DENBESTEN-WONINGINRICHTING.NL

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

middag kwam hij naar me toe en zei: “Meneer,
ik ga er vier weken over nadenken. Ik wacht
het af en hoop erg dat ik in aanmerking kom”.”
Wat drijfveren teweeg brengen
Tijdens het kunstzinnig weekend van 4 en 5 juni
spreek ik Anja Middelkoop weer. De vorige keer
keken we vooruit: een plan, hoe zal het gaan?
Nu kijken we terug en zitten we er middenin.
Middenin het gevolg van drijfveren, van passie.
Middenin het landschap van de grutto: in en
rond de kleine boerderij aan De Wetering.
Uiteraard staan vogels centraal in deze
gelegenheidsexpositie waarvan de aanleiding
de grutto-wedstrijd was en die is uitgegroeid tot
een prachtig en veelzijdig geheel. Kunstenaars
vanuit de kring waar Anja mee werkt en
kunstenaars uit onze regio, uit ons dorp werkten
mee. Anja:” Aan de Rijndijk in Millingen mag
ik een klein voormalig waarnemingsstation
van
Rijkswaterstaat
gebruiken
voor
kunstactiviteiten. In deze ‘Telpost Millingen’

werken en exposeren ieder jaar elf kunstenaars,
in estafettevorm. Daardoor ken ik heel wat
kunstenaars en enkelen heb ik gevraagd
om mee te doen aan het grutto-project.”
Een van die kunstenaars is Willemien van Gurp,
zij komt uit Deventer. Zij maakt beelden van
gescheurd papier, van snippers. “Ik gebruikte
vaak oude kranten als basis. Maar het nadeel
was dat mensen dan gingen lezen… dat werkte
eigenlijk verstorend op het beeld. Ik heb toen
gewerkt met buitenlandse kranten, ook wel
Chinese kranten en kranten in Arabisch schrift
en voor dit project kwam ik uit op notenbalken.
Vogels herkennen en van vogels genieten
heeft immers ook veel te maken met hun lied.”
De schilderes Ingrid Claessen uit Groesbeek
kwam enkele weken geleden speciaal
naar Schoonrewoerd om de sfeer van het
weidelandschap van de Vijfheerenlanden met
olieverf vast te leggen. Haar werk hangt in het
boerderijtje en straalt een heerlijke frisheid
uit. Het doet me denken aan alle bloesem van
de lente.
De slagpennen zijn(bijna) tastbaar
Bas Middelkoop legde contact met kunstenaars
die in de tuin hun werk konden presenteren.
Die tuin werd de afgelopen weken met man
en macht aangepakt. “Er was wat achterstallig
werk.“ vertelt Bas. “We hebben een grondige
renovatie uitgevoerd met elkaar met dit mooie
doel voor ogen: een extra dimensie toevoegen
aan de expositie.” Een wandeling door de
idyllische tuin met bovendien prachtig weer is
werkelijk een cadeautje. De beeldhouwwerken

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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Jorwert (Kees Keizer)
Er verschijnt een zee van zoemen
boven ’t vlakke Friese land
geurig kruid en paardenbloemen
stempelen het florissant
een grutto kuiert
door het groene fris
‘k geloof nooit dat
God er verdwenen is.
Verrassend zijn ook de kleine grapjes die her
en der in de tuin verstopt zijn. Kleine vogeltjes
in een holte van een boom. Een nestje met
eieren op de grond verscholen in het gras. Het
ronde bouwsel van de winterkoning met een
piepklein stenen eitje bij de houtopslagplaats.
En uiteraard is dan het felle gezang van de
levende winterkoning ook zeer op zijn plaats
en niet te missen. Bij de kerkuil van Ab van
Frankenhuyzen uit Vianen lees ik zacht voor:
Kerkuil (Martien Montanus)
met een wijze blik
draait hij zijn nek klokje rond
en slaat op tijd toe
van Relie Hermans, Ab van Frankenhuyzen,
Carla Molkenboer en Peter Petersen staan
her en der opgesteld tussen het groen. In
een begeleidend boekwerkje staan passende
gedichten, uiteraard ook weer over vogels.
Anja Middelkoop zocht de gedichten bij de
beeldhouwwerken. “Ik vind het leuk om
combinaties te maken. Combinaties van
materialen, van sferen, van verschillende
kunstvormen. Die gedichten vormden een
mooie aanvulling, zo wordt de beleving dieper.”
De beeldentuin start met -niet verrassend
natuurlijk- de grutto. De sierlijke vogel,
gemaakt door Peter Petersen uit Maarssen
staat naast een nest met mosgroen gespikkelde
eieren en lijkt de wacht te houden. Het erbij
gekozen gedicht luidt:

Het is heerlijk toeven in de schaduw van
de grote bomen. We schuifelen langs de
gestapelde muurtjes, wijzen elkaar op de fuut,
de patrijs, de eend. Een lijsterjong, geen beeld
maar een echte, roept naar zijn ouders en kijkt
ons lelijk aan: “Ga eens weg, anders komen
ze geen hapjes brengen aan mij.” Echt vliegen
kan hij nog niet: de slagpennen zijn nog niet
helemaal volgroeid. De abstracte beelden van
Carla Molkenboer uit Zijderveld zijn prettige
rustpunten. De pelikaan van Relie Hermans
uit Schoonrewoerd staat te lonken naar een
reiger aan de rand van de vijver.
Vinden,
verzamelen
en
vernieuwen
We keren terug naar het tuinhuis. Dit is
het tijdelijk atelier van Anja Middelkoop.

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

Het werk van Anja is verrassend. “Ik zoek
naar combinaties. Ik wil verrassen, mensen
anders laten kijken.” In het begeleidend
boekje bij de tentoonstelling vertelt Anja:
“Vroeger werd het kleine huisafval achter de
boerderij gestort. Het was een plek waar ik
regelmatig op zoek ging naar kleine dingetjes.
Mijn vondsten bewaarde ik in een holle
knotwilg. Op een dag was mijn verzameling
weg. Mijn vermoeden dat dit het werk was
van een kraai, maakte het minder lastig.
Het zoeken naar materialen, het verzamelen
van spullen die ik misschien kan gebruiken doe ik
nog steeds. Kringloopwinkels, de scheepswerf
in Millingen, de kleine strandjes aan de Rijn…
het zijn plekken waar ik zoek naar spullen
die ik nog niet heb gevonden. De afgedankte
materialen voeg ik samen tot een nieuw beeld.
De nieuwe beelden en objecten kunnen vragen
en herinneringen oproepen of zijn louter

Het geheim van Millingen
“In de buurt van ‘Telpost Millingen’ heb ik laatst
ook een halve bunder bos in beheer gekregen.”
vertelt Anja ”Het was erg verwaarloosd. Ik
heb er paden doorheen gemaakt en open
plekken gemaakt. Het is er prachtig: veel
vogels, mooie sfeer. Ik zocht een bestemming,
een combinatie. Kunstenaars kunnen vanuit
De Telpost hier werken en inspiratie vinden.
Aan het eind van deze zomer staan in dit bos
de ‘Halve Bunder’ elf tijdelijke kunstwerken.
Natuurlijk is het belangrijk om het publiek
bekend te maken met deze mooie locatie.
Vooral ook de bewoners uit de andere 12
dorpen waarmee we ‘gefuseerd zijn’.
Zo
ontstond er een tweede plan. Een speurtocht
voor de jeugd en de ouders, waarbij ook het
bos is betrokken. Er zit een mooi verhaal
achter; Het geheim van Millingen. Over een
kunstschilder die van zijn opa een schilderkist

constructieve, overwogen samenvoegingen.”
Er staan enkele kunstwerken opgesteld en
ik herken een oude anode van een schip in
een nieuwe omgeving. Een soort puzzel van
houten vormen bevat een houten meetstok,
zo een die een kleermaker vroeger gebruikte.
Tegelijk doet het geheel denken aan een
insectenhotel, die je tegenwoordig wel ziet
in natuurtuinen. Twee oude bladen van een
schoffel, vermoed ik, heeft Anja opnieuw
samengevoegd tot een vogelvorm. Het lijken
twee vogels die prachtig synchroon vliegen.
Oud een nieuwe bestemming geven. Iets
doen met wat door anderen is afgekeurd of
afgedankt, Anja geniet daarvan. Niet voor niets
heeft het kunstwerk dat een kind maakte van
een grutto met wasknijpers als vleugels/veren
een aanmoedigingsprijs gekregen. Gewone
dingen op een ongewone manier gebruiken is
een thema in het werk van Anja.

heeft geërfd. Onderin de kist ligt een pakketje:
het blijkt dat opa veel plekken in Millingen
en omliggende dorpen heeft geschilderd,
maar… het is niet allemaal af… Waarom
niet? Waar zijn de schilderingen gemaakt?
Zo combineer ik kunst met natuur; betrek ik de
bewoners uit de andere dorpen met Millingen
en bied ik de toeristen iets verrassends. Ook
de provincie Gelderland zag de meerwaarde
en zo is het een mooi project geworden.”
Anja vertelt enthousiast. Kijkt me dan ietwat
verontschuldigend aan: “Nou ja, dat is
misschien niets voor in de Klepper…” Maar dat
ben ik niet met haar eens. De vakantie staat
voor de deur en als Anja uit Millingen hierheen
komt, waarom zouden wij uit Schoonrewoerd
dan ook niet naar Millingen gaan? “Zeer
welkom!” zegt Anja lachend.
Een beetje reünie
Intussen is het een zoete inval bij de kleine
boerderij aan De Wetering. De een na de

ander komt en maakt een praatje. Er zijn veel
bekenden. “Een kleine reünie is het ook dit
weekend.” Anja geniet ervan als weer iemand
op haar afkomt: ”Ken je me nog?” “Oh, ja,
niks zeggen, ik weet het…” Ondertussen
wordt er ook werk verkocht. Bij de kramen
buiten staat op bijna alle kunstwerken al een
sticker ‘verkocht’. Binnen heeft Anja leuke
ansichtkaarten liggen met daarop een grutto
van dun ijzerdraad in ijle lijnen gedraaid en
gebogen. In sierlijk handschrift eronder:
groeten uit de Vijfheerenlanden.
Zie ook www.kunstmillingen.nl

VakantieBijbelClub
Schoonrewoerd
Beste kinderen en ouders van ons dorp,
Het duurt nog even, maar op dinsdag 16
t/m donderdag 18 augustus zal er weer een
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden
worden. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8
zijn van harte uitgenodigd!

Jolanda Lemcke

Jaarlijkse
krakelingenverkoop
Schoonrewoerd

Hoe zien de dagen eruit? We beginnen met
bidden, zingen en Bijbelverhalen. Naast de
gezelligheid met elkaar worden er allerlei
creatieve werkjes gemaakt en leuke spellen
gedaan. Het thema is De Bouwplaats. Zorg dat
je erbij bent om de thema-verrassingen mee
te maken!

Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie
van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
op 29 en 30 juni 2016 de verkoop van de echte
Heukelumse kralingen. De krakelingen zullen
overdag en 's avonds huis aan huis worden
verkocht in heel Schoonrewoerd.

De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9:30 tot
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Het programma
duurt dan tot 15:00 uur. Daarnaast hebben
we voor de groepen 7 en 8 weer een speciale
activiteit. Wat blijft een verrassing!

De opbrengst van de krakelingen komt ten
goede aan de GZB en in het bijzonder het
project "Deelgenoten". In dit project is de
gemeente Schoonrewoerd verbonden aan
de familie Haasnoot die in Zuid-Soedan
evangelisatiewerk verricht. Meer informatie is
te vinden op: jaap-haasnoot.nl

Natuurlijk mag u als ouders ook komen kijken
wat uw kind allemaal gedaan en geleerd heeft.
Donderdagavond bent u van harte welkom
vanaf 19:00 uur. Als u meer wilt weten kunt u
contact opnemen met Dineke Kamp.
(tel.:
0345-643930,
e-mailadres:
vbcschoonrewoerd@gmail.com)

Hartelijke groet,
Zendingscommissie Schoonrewoerd

Schrijf de bovengenoemde data vast in uw
agenda. We zien uit naar uw en jouw komst!
Namens de VBC-commissie

Post voor de Klepper?
Ideeën voor nieuwe rubrieken?
Andere tips?
Doe ze in de Klepperbus!

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Zomer in Nederland. Wisselvallig weer, dus
zijn er dagen met zon en dagen met regen.
Een onweersbui, zelfs hagel in mei, en dagen
die kouder zijn dan de afgelopen kerstdagen.
De kunst is van die mooie dagen op en top
te genieten en van die slechte dagen voorpret
dagen te maken, waarop je alvast leest over
wat te doen als straks de zon weer schijnt.
Bij de Natuur- en Vogelwacht is veel te doen,
zeker dit jaar nu het 50-jarig bestaan van de
vereniging wordt gevierd. Dinsdag 26 april zijn
er bomen gepoot in Leerdam, Vianen en Zederik.
Vrijdag 13 mei vond een symposium plaats en
dat werd afgesloten met drie burgemeesters.
Alle drie waren aanwezig om een lintje uit te
reiken aan drie bijzondere en actieve leden
van de vereniging. Een woont in Leerdam, een
ander in Vianen en de derde woont in Ameide.
Eerder tijdens het lentefeest op 16 april
heeft u alle werkgroepen kunnen zien. Met
al die activiteiten en werkgroepen zet De
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden
zich op de kaart als een bruisende vereniging
met vrijwilligers uit de hele regio. En hun
verenigingsgebouw staat in ons mooie
Schoonrewoerd!
Geniet mee en bezoek De Schaapskooi. In
de maand juni staat de grutto centraal. Er
is ruimte voor de ‘Vrienden van de Grutto’,
kom kijken. Achterin de Schaapskooi is
de permanente tentoonstelling over de
griendcultuur te zien. Achter de Schaapskooi
kun je mooi wandelen in het gebied van Het
Zuid-Hollands Landschap.
Er is nog een excursie voor de zomervakantie:
26 juni kunt u mee naar de Appeldijk en De
Koornwaard bij Heukelum. De gids is Bart de
Groot. Er wordt verzameld om 08.00 uur op de
parkeerplaats bij station Leerdam.
Wilt u alvast de datum van 1 oktober noteren?
Dan is er open dag bij De Schaapskooi. Er
wordt die dag weer van alles georganiseerd:
zeer de moeite waard.
Neem ook eens een kijkje op de website voor
het meest actuele overzicht van activiteiten.
Goede zomer,
De Natuur- en Vogelwacht

Oranjevereniging
De dagen voorafgaand aan koningsnacht
en –dag werd angstvallend het weerbericht
in de gaten gehouden. De berichten werden
steeds slechter; koud, wind, regen, hagel,
sneeuw… en wij hadden hoofdzakelijk een
buitenprogramma! Gelukkig konden we alle
activiteiten naar het partycentrum verplaatsen
en waren alle activiteiten knus, gezellig, droog
en lekker warm.

Voor het eerst in Schoonrewoerd begonnen
we de festiviteiten met een vrijmarkt op
Koningsnacht.
De eerste koopjesjagers
werden ‘s middags al gespot rondom het
partycentrum. Veel ondernemers uit het dorp
hadden mooie kramen om hun onderneming
te promoten. Hierin was er voor een ieder
wat te vinden: sieraden, wooninrichting en
decoratie, aloë vera, taarten, aardbeien tot
een lekker puddingbroodje aan toe. Daarnaast
had menig dorpsgenoot zijn kledingkast,
speelgoed en of gehele huis opgeruimd om
alles te verkopen. Ook stonden mensen voor
het goede doel, zoals spieren voor spieren en
voor de olifantenactie van het WNF! Om 19.00
uur ging de markt open en werd er volop
gesnuffeld tussen alle spullen, onderhandeld
en deals gesloten! De rommelschuur speelde
ook handig in op de vrijmarkt en had een kar
klaarstaan, zodat alle spullen die men echt
niet meer mee terug naar huis wilden nemen
opgeladen konden worden, en zo wellicht toch
een nieuwe eigenaar kunnen krijgen.
Het Koningsdagprogramma begon om 08.00
uur met de reveille. Vanaf de toren maakten
de blazers van de Bazuin ons wakker met hun
mooie spel en konden gelukkig droog op de
toren staan met een klein zonnetje.
Rond
diezelfde
tijd
begonnen
onze

’s Middags stond beachvolleybal op het
programma. Vanwege het weer was dit
verplaatst naar het partycentrum. Een
journalist die ons van te voren belde grapte
nog of het binnen ook op zand was… Maar het
zand en het strandweer moesten erbij bedacht
worden.

pannenkoeken- en wafelbakkers en baksters
met het bakken van de pannenkoeken en wafels
voor de traditionele pannenkoekenlunch!
Om half 10 begon voor de kinderen de bingo.
De spanning was in de hele zaal voelbaar. Er
werd gespeeld om mooie prijzen. Deze werden
o.a. beschikbaar gesteld door Afternet, Etos
en de Intertoys uit Leerdam. Tijdens de
laatste ronde, de superronde werd er om hele
mooie prijzen gespeeld, met als hoofdprijs een
tablet. De spanning werd nog hoger toen er
een dubbele bingo was voor deze hoofdprijs!
Menig ouder vond de bingo erg spannend, we
wilden ’s avonds ook zelf bingo spelen!
Zes teams van drie personen hebben zich in
het zweet gewerkt om de eerste prijs binnen
te slepen. Onder de leiding van Johan den
Hertog en Johan Blokland werd er fanatiek
tegen elkaar gestreden. Door de kleine velden
moest er echt op techniek gespeeld worden!
Het publiek kon onder het genot van een hapje
en een drankje vanaf de bar toe kijken en de
teams aanmoedigen.
Na twee uur volleyballen was er de volgende
uitslag; de eerste plaats voor team STC Bel,
2e team Bas, Jaco en Pien, 3e team Kratos, 4e
team Strijders, 5e team Kast en de 6e plaats
was voor het team van de brandweer.
Na de Bingo was er om 12 uur de aubade.
De voorzitter vertelde over de belevenissen
van ons Koninklijk paar en de gebeurtenissen
van ons eigen dorp. Ook werd mevrouw Sija
Brouwer in het zonnetje gezet vanwege haar
Koninklijke onderscheiding. Daarna sprak
burgemeester Houtman ons allemaal toe.
Na de aubade werden de tafels en stoelen, die
voor de aubade aan de kant waren geschoven
weer teruggezet voor de pannenkoekenlunch.
Ds. Johan van de Berg ging samen met
ons bidden voor de maaltijd. Veel kinderen
smikkelden van een lekkere pannenkoek,
hetzelfde
gold
voor
menig
volwassen
dorpsgenoot. Na een pannenkoek was een
lekker toetje in de vorm van een ijsje.

Ondanks alle hectiek van het verplaatsen
van alle activiteiten kijken wij terug op een
geslaagde koningsnacht en dag. Wij willen
nogmaals iedereen bedanken die zich voor ons
heeft ingezet om alle activiteiten mogelijk te
maken!
Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4
mei zijn afgevaardigden van ons bestuur naar
de herdenkingen in Leerdam en Hei- en Boeicop
geweest en hebben op beide plaatsen bloemen
gelegd bij de monumenten ter herdenking van
de oorlogsslachtoffers.
Oranjevereniging

Koningsdag
2016

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.

Sija Brouwer, lid in de orde van Oranje Nassau
Een lintje in ons dorp, dat is wel iets om
bij stil te staan. Dus maak ik een afspraak
met Sija Brouwer- Versluis, want zij
werd door de burgemeester op 26 april
2016 geridderd. We worden hartelijk
ontvangen in het huis aan de Kalverweg.
In de gemeentebrief van de kerk werd
Sija treffend omschreven als: liefdevol,
langdurig trouw, respectvol, ruimhartig,
vrijgevig en een vrouw met een luisterend
oor. Maar dit keer wil ik het luisterend oor
zijn en juist wat van Sija horen.
“Wist je het van tevoren, Sija,”begin ik het
gesprek, ”had je iets in de gaten?” “Nee,
in eerste instantie niet,” zegt Sija met een
bedachtzame blik, ”maar er waren wel zaken
die opvielen. Mijn zwager belde, die woont in
De Lier en hij zei: “We komen morgen op de
koffie, is dat goed?” Ik zei: “Nee, liever niet,
Floor [de man van Sija] is niet goed.” En ook:
Janet, mijn dochter, had gezegd: “Denk erom
dat je morgenochtend ook je haren wast.“
Daar houdt ze zich normaal niet mee bezig
en ik was het ook alweer vergeten. Floor was
echt niet in orde en dat eiste mijn aandacht
op. Dus ik had mijn haar niet gewassen.”
“Rond negen uur kwam Janet. Die zag meteen

dat ik mijn haar niet had gewassen en drong
aan. Ik snapte het niet. “De kapper komt zo,
mam,” zei ze en nog steeds begreep ik het
niet, de kapper komt nooit op dinsdag. ” “Nou
ja, “zei Janet toen,” ik zal het je maar zeggen:
je krijgt een lintje.” En ik zei onnozel: “Ik zou

niet weten waarom ik een lintje zou moeten
krijgen.” Eigenlijk drong het niet zo tot mij
door. “Alles is geregeld,” zei mijn dochter en
dat bleek ook echt zo te zijn.
De burgemeester kwam
Stipt om negen uur stapte de kapper binnen
en toen dat achter de rug was, liep het hele
huis vol met bezoek: uiteraard mijn zwager
en zus, Arend Niebeek kwam en de jongens
van Blitterswijk, mijn zoon Paul met zijn
vrouw en de voorzitter van de Zonnebloem,
kleinkinderen; het werd steeds voller.
Langzaamaan realiseerde ik me wat er te
gebeuren stond. Gelukkig trok Floor wat bij.
De burgemeester hadden we niet zo lang
geleden ook ontmoet. Toen waren we 60
jaar getrouwd. Hij zei: “Ik vond het hier zo
gezellig…” en vervolgens kwam er een hele
preek over wat ik allemaal gedaan heb. Maar,
weet je, ik heb het altijd gewoon gedaan. Ik
weet niet, is dat bijzonder?”
Tja, is dat zo bijzonder?
“Ik bezocht drie keer per week mijn moeder in
Batenstein. Dat hoort zo, toch? En het gezin
Blitterswijk woonde hier vlakbij. Zij hadden
een fietsenzaak, we waren buren. Ik heb er
ruim 40 jaar geholpen. Toen er
bij hen kinderen werden geboren
moest mevrouw Blitterswijk veel
liggen, ze had problemen met
haar rug. Ik kookte toen een tijd
voor twee gezinnen. Warm eten
deden we tussen de middag. Mijn
gezin at hier met elkaar en bij
Blitterswijk bracht ik het eten. ’s
Avonds werd er brood gegeten
en hielp ik vaak even een handje.
Ook toen ze verhuisden naar
het huis tegenover de kerk had
mevrouw Blitterswijk een zware
tijd en kookte ik voor hen en voor
mijn eigen gezin. Een auto van
Blitterswijk met chauffeur haalde
het eten dan hier op en bracht
het bij de familie Blitterswijk.
We trokken veel met elkaar op.
Elke zaterdag gingen we met z’n
drieën: mevr. van de Berg, mevr.
Blitterswijk en ik, mevr. Brouwer, de drie B’s
naar Leerdam. Even eruit. Zowel mevr. van
den Berg als mevr. Blitterswijk waren niet goed
ter been, dus ik liep in het midden. Het gaf wat
afleiding voor hen, dat was goed en gezellig.
Zo ondersteunde ik het gezin ook toen meneer

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

Blitterswijk naar Lingestein moest, dat was
moeilijk.” Alle steun is altijd erg gewaardeerd,
dat is duidelijk. Het contact met de jongens,
inmiddels mannen, van Blitterswijk is nog altijd
heel goed. Vandaar dat ook zij aanschoven in
het huis aan de Kalverweg om Sija goed in het
zonnetje te zetten.

Geen koor in de kerkdienst
Sija heeft veel werk gedaan voor de
kerk. Arend Niebeek heeft dat allemaal
nageplozen: van 1962 tot 1977 lid van de
evangelisatiecommissie. “Ik regelde onder
andere het rondbrengen van de Elizabethbode,” vertelt Sija. Van 1969 tot 1973 was Sija
lid van de commissie van beheer en van 1979 tot
1999 was zij coördinator van het bloemenfonds.
“Prachtige bloemstukken werden er gemaakt
o.a. door Bertha de Leeuw van de Diefdijk.”
Ook werd Sija in 1979 bevestigd tot Diaken.
“Dat was mooi werk, “zegt Sija, terugkijkend
op die tijd. Ze deed dat tot 1983. Een lange
periode heeft Sija als ouderling haar bijdrage
geleverd aan de gemeente: van 1987 tot 1991
en nogmaals van 1993 tot 1997. In het begin
was het nog erg ongewoon dat een vrouw
ouderling was. “Ik was de tweede vrouw in
die tijd.” Dat werd niet overal geaccepteerd.
Sija vertelt: ”Dan ging ik op huisbezoek en
kreeg ik de opdracht mee: geen koor in de
kerkdienst, want dat was vroeger ook niet zo.
Tja dan zei ik: “Vroeger ging u lopend naar
de kerk en nu met de fiets en u had ook nog
geen gas en nu wel.” Maar ja, daarmee was zo
iemand nog niet omgepraat. Veranderen gaat
langzaam, hoor.“ In dat koor zong Sija zelf
graag. Al vanaf de oprichting is ze trouw lid.
De laatste tijd is het wat lastiger, nu Floor niet

goed meer alleen kan zijn. “Ik hoop dat straks
na de zomer iemand van Rivas hier kan zijn op
maandagavond, dan kan ik weer gaan zingen.”
Wat Sija altijd met veel betrokkenheid heeft
gedaan is het bezoeken van oudere mensen.
“Ik kon dat goed combineren met mijn gezin.
Oudere mensen vinden ’s middags bezoek
heel fijn en dan kon ik
’s avonds weer gewoon
thuis zijn.” Gemeenteleden
kwamen, ook toen al, uit
een wijdere omgeving.
Ook mensen in Haaften
werden bijvoorbeeld door
Sija bezocht. Ik kijk haar
even verbaasd aan: ik
ken Sija lopend en op de
fiets, even naar Haaften
voor een bezoek? Maar
dan blijkt dat ze ook
goed auto rijdt en al lang
haar rijbewijs heeft. Haar
rijbewijs haalde Sija zo’n
50 jaar geleden. “Ik nam
rijlessen samen met mijn
schoonzusje. Dan reden
we naar Gorinchem. De
ene kreeg op de heenreis theorielessen op
de achterbank en moest terug rijden en de
ander moest de heenreis rijden en kreeg op
de terugweg de theorieles.” Gemeenteleden
bezoeken doet ze nog steeds en ze heeft
er lange en trouwe vriendschappen mee
opgebouwd. Van 2002 tot 2006 was Sija
Pastoraal medewerker.
Ik deed het gewoon…
Naast dit alles is ze al meer dan 15 jaar actief
als vrijwilliger bij de Zonnebloem, vandaar
dat ook de voorzitter van de Zonnebloem in
de kring met aanwezigen zit. Ondersteunende
werkzaamheden bij activiteiten van de
Zonnebloem in Leerdam en ook weer het
bezoeken van mensen, behoort tot het
takenpakket van Sija. Binnenkort bestaat de
Zonnebloem 20 jaar en krijgen alle vrijwilligers
een high tea aangeboden, Sija hoopt van harte
dat ze daar bij kan zijn.
We sluiten ons gesprek af met het doorkijken
van het fotoboekje van dinsdag 26 april. De
huiskamer op de foto’s zit vol. Prachtige foto’s
van trotse kleindochters met hun oma, van
Floor en Sija allebei met hun lintje op, want ook
Floor is lid in de orde van Oranje Nassau. Floor
en Sija Brouwer, bijzondere mensen, hoewel
Sija blijft zeggen: “Ik deed het gewoon.”
Jolanda Lemcke

Jaarmarkt 2016
Een vroege markt dit jaar. Hiermee bedoelen
we dat de markt al op 6 mei was en dus vroeg
in het jaar viel. Waar we de laatste week van
april nog met de winterjas aanliepen en soms
‘s morgens nog moesten krabben, was 6 mei
een prachtige dag. Op donderdag werden de
kramen gezeten en al enkele voorbereidingen
gedaan, zodat de marktmeesters om 6:00
uur de handelaren naar de juiste plek konden
wijzen. Dit alles verliep soepeltjes en op
een enkele opmerking na was iedereen toch
tevreden.
Naarmate de dag vorderde kwam bij eenieder
toch een glimlach op zijn of haar gezicht, de
zon liet duidelijk van zich spreken en de enkele
opmerkingen waren al weer vergeten.
Wederom waren er voor de inwoners van
Schoonrewoerd en ver daarbuiten weer
nieuwe dingen op de markt. Tupperware, altijd
handig in elk huishouden, schilderen op hout,
onderbroeken, een heuse snoepkraam en de
‘standaard dingen’ die er al jaren staan.
Verder had het marktcomité zelf een trampoline
staan waar gratis gesprongen kon worden.
Ook de zelfgebouwde Kop van Jut, die dit jaar
voorzien was van een likje verf, stond weer op
z’n vertrouwde plek. Ook het stropdasschieten
was weer aanwezig waar de balkunstenaars
zich konden vermaken. Om 13:00 uur was het
finale van deze twee onderdelen. De uitslag
was als volgt:
Stropdasschieten
1e Milan de With
2e Raymond van Soest
3e Chiel Boele

Kop van Jut
1e Jan Brouwer
2e Matthijs de Groot
3e Paul den Besten

Nadat iedereen wat gegeten kon hebben was er
een brandweerspel voor de kleinere kinderen.
Maak zo snel mogelijk het vuurtje uit. Met
dit warme weer is een beetje water heerlijk
en zorgt gelijk voor wat verkoeling. Iedereen
was hierbij winnaar door te grabbelen in de
grabbelton. Toen dit afgelopen was, was
de clown klaar om met zijn voorstelling te
beginnen. Deze was weer druk met ballonen
draaien en deed kleine trucjes. De grotere
kinderen konden gaan springen op de Sweeper,
dit is bekend van Wipe out en je moet dus
springen over een arm die steeds ronddraait
en wie het langst blijft staan heeft gewonnen.
De uitslag:

1e Arjan van Maanen
2e Ton Hunnik
3e Raymond van Soest
Om 18:30 uur stond weer het hardlopen op
het programma in 3 categorieën: heren,
dames en kinderen t/m 12 jaar. Helaas was
er bij de heren en dames categorie niet veel
animo, dus hebben we alleen de kinderen
t/m 12 jaar gedaan. De wedstrijd hiervan
was erg spannend en werd dan ook beslist
door een fotofinish. Hierop heeft de jury lang
beraad gepleegd, maar ook hieruit kwam geen
winnaar, dus dan maar 2 winnaars, de uitslag:
1e Mart Mourik
1e Maarten Gisolf
3e Yme Stijsiger
Hierna snel ombouwen en starten met win it in
a minute, 20 spellen van elk 1 minuut. 10 of
meer spellen voldoende afgerond en je maakt
kans op mooie prijzen. De eerste en tweede
prijs bestonden uit een tablet, de derde uit een
externe harde schijf en de vierde, gesponsord
door van Laar computershop Leerdam, een PC
back up. Na 2 uur spelen en soms opnieuw
proberen hadden velen hun deelnameformulier
ingeleverd en werden er 4 prijswinnaars
getrokken:
1e
2e
3e
4e

Lex Rochat
Anja Sterk
Dirkjan Kaan
Juliët Hakvoort

Voordat er opgeruimd kon worden was er nog
de trekking van de grote verloting, waarbij er
10 waardebonnen te winnen waren van 250
t/m 25 euro en welke te besteden zijn bij de
vele sponsoren van de markt. De uitslag:
1e
2e
3e
4e
5e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

22500
23402
22355
23352
23704

6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

23033
22699
24287
22457
23912

De marktmeesters

Jaarmarkt 2016

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.

Nieuws van de Noachschool
Midden in dit kalenderjaar schrijf ik een stukje
voor de laatste Klepper van ons schooljaar.
Heel snel gaan we naar het einde van een
enerverend jaar. In dit schooljaar verlieten we
het gebouw van de vertrouwde Noachschool
aan de Kerkweg 3a. Zo een verhuizing is niet
niks… Gelukkig hebben we het goed in onze
tijdelijke school aan de Noorderwoerd 2. Van
het oude gebouw is er inmiddels niets meer
over. De contouren van de nieuwe school zijn
al gegraven en het is wachten op de start van
de nieuwbouw. Er is een aantal aannemers in
de race voor de opdracht. Momenteel wordt
door hen hard gewerkt aan het bestek en druk
gerekend voor een prijsopgaaf. Op vrijdag 15
juli zal de opdracht aan een van hen worden
verstrekt. Zo kan meteen na de zomervakantie
begonnen worden met de bouw van de
schitterende nieuwe Noachschool. Als alles
goed verloopt zal er zo’n negen maanden nodig
zijn voor de bouw. Dit betekent dat wij het
schooljaar 2016 -2017 nog in de voormalige
Regenboogschool zullen doorbrengen.
In dit schrijven voor de Klepper wil ik u op
de hoogte te brengen en te houden van wat
er op de Noachschool gebeurt. Op de geheel
vernieuwde website van onze school (die ook
op uw tablet en GSM uitstekend te lezen is)
kunt u ook actuele foto’s en informatie vinden.
Ook weet ik dat er veel opa en oma’s en
andere familieleden en belangstellenden zijn
die ver weg wonen en toch het wel en wee van
de (klein)kinderen en de Noachschool via de
site bijhouden. We doen ons best om de site
actueel te houden en vinden het ook wel een
uitdaging om onze belevenissen op de Noach
zo snel mogelijk online te zetten. Website van
de Noachschool: www.noachschool.nl

Koningsspelen
Het wordt al een traditie: De Koningsspelen.
Ook dit jaar hebben de kinderen van de
Noachschool weer een schitterende sportieve
dag gehad. De ouderraad van onze school
is weken druk geweest om er een feest van
te maken. Samen met heel veel vrijwilligers
worden de verschillende spellen gemaakt en
door de wijk klaargezet. Met alle leerlingen
begonnen we met een heerlijk koningsontbijt in
de centrale hal van de school. Daarna trokken
de leerlingen van groep 3 t/m 8 de wijk in voor
de verschillende spellen. De kleuters speelden
hun spellen op het schoolplein. Het was een
leuke dag met elkaar. Dank aan de ouderraad
en alle vrijwilligers die deze dag voor onze
leerlingen tot een groot succes maakten.

Een bruiloft op de Noachschool
Juf Mariska gaat op 30 juni trouwen met haar
Johan. Juf Mariska is de juf van groep 2/3. Alle
leerlingen van haar groep zijn er op D.V. 30
juni bij! Want als je juf gaat trouwen wil je dat
feest natuurlijk niet missen… In de klas wordt
gewerkt rondom het thema ‘Trouwen’ en de
kinderen zijn druk met alle voorbereidingen
voor het feest. Juf, heel veel geluk samen en
bovenal Gods zegen!
Sporttoernooien
Bewegen is gezond, dat weten we allemaal.
En niet alleen gezond voor je lijf en je leden…
De leerlingen zijn trots op de Noachschool!
Dat merk je als de kinderen het schooltenue
dragen; Een mooi shirt, een korte sportbroek
en bijpassende sokken. Het is gaaf om met
je klas wedstrijden te spelen tegen andere
leeftijdsgenoten van de andere scholen in de
omgeving. Als team er met elkaar helemaal
voor gaan. Niet alleen voor de winst, maar
ook voor het spelplezier. Des te mooier is
het dan dat we, naast het plezier dat we
hadden, ook nog verschillende prijzen mee
naar Schoonrewoerd hebben genomen. De
volgende foto’s van het korfbaltoernooi in
Lexmond en het voetbaltoernooi op HSSC ’61
in Heicop spreken voor zich.

Groep 8 EHBO-examen
Alle leerlingen uit groep 8 hebben dit jaar
meegedaan aan de cursus Jeugd-EHBO. Deze
cursus werd afgesloten met een officieel
examen in het rode kruisgebouw in Oisterwijk.
Uiteindelijk hebben alle 15 leerlingen van
groep 8 hun certificaat gehad!
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen, als
ze volgend jaar naar het voortgezet onderwijs

gaan en vaak een stuk moeten fietsen, als er
iets gebeurt weten hoe ze moeten handelen.
Schoolkamp groep 8
Groep 8 is op schoolkamp geweest in Burgh
Haamstede! Van 25 mei tot en met 27 mei. We
hadden schitterend weer en hebben heel erg
genoten! Het was een druk programma: Een
bezoek aan Neeltje Jans, een rondvaart over
de Oosterschelde, fietsen, spelen, sporten,
een bezoek aan Zierikzee, heerlijk naar het
strand, bowlen, midgetgolven en natuurlijk de
bonte avond!
De ouderraad kookte voor ons en fietste met
ons mee. Een aantal ouders heeft ons gereden
van en naar het kamp. Van de firma Deij uit
Schoonrewoerd mochten we een kar lenen voor
het vervoer van de fietsen en garagebedrijf
Mazier uit Ermelo leende ons een grote bus
voor de bagage. Gelukkig hebben we de foto’s
nog…
Tot slot
Een drukke tijd staat voor de deur. Zo hebben
we nog een schoolreis, twee themadagen
voor alle leerlingen; ‘Groot Atelier’, de
verjaardagen-dag, een bruiloft en natuurlijk
het afscheid van groep 8. Als u regelmatig de
website bezoekt, blijft u op de hoogte.
Ik wens u allen een goede tijd toe!
Namens het team groet ik u hartelijk,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

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
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Zaterdag 28 mei
Na een (veel te) korte nachtrust begon de
dag voor mij. De twee nachten daarvoor
had ik nauwelijks geslapen. Dat kwam
omdat we met groep 8 op kamp waren in
Zeeland. Je snapt dus wel dat als je na
zo’n korte nacht wakker wordt geroepen,
dat dat ongeveer hetzelfde klinkt alsof
er iemand vlakbij je oor met een toeter
aan het spelen is. Maar eenmaal aangekomen op HSSC’61 ging het wel weer en
kon ik er gewoon weer tegenaan.
Ik had veel zin in de Sportdag en droomde
er stiekem van er in te slagen om eerste te
worden en op het podium te staan. Maar
ik werd uit mijn droom gewekt toen de
trainer ons bij elkaar riep om te zeggen
dat we gingen beginnen. We deden voetbalspelletjes en iedereen had plezier. Al
verliep het voor mij niet zo heel lekker. Ik
won niet heel veel dus dacht dat ik maar
gewoon voor de lol moest mee doen.
Maar het was leuk en zoals iedereen
altijd zegt: meedoen is belangrijker dan
winnen. (Alhoewel ik winnen wel heel
leuk vind). Nadat we alle spellen hadden
voltooid kregen we te drinken en friet
terwijl de prijsuitreiking bezig was.
‘’Hier volgt de uitslag van HSSC’61 D1,
als derde geëindigd: Remon van Soest,
tweede is geworden: Hans Kool. En als
eerste geëindigd: … Maarten Gisolf!” Wat
een verrassing, terwijl ik het helemaal
niet had verwacht!
Na Sportdag keken we nog even bij de
A die een hele belangrijke wedstrijd
speelde in Everdingen. Helaas verloren
ze die tegen LRC met 3-1. Aan voetballen, plezier hebben en prijzen winnen
kwam ook een eind en ik ging weer terug
naar huis.

Vanavond
zou
mijn
lievelingsclub
Real Madrid tegen Atletico Madrid
spelen. De finale waar iedereen op zat
te wachten. Na heel wat wedstrijden
hadden die twee clubs het bereikt, en
waren ze in de finale terechtgekomen.
Ik zou gaan kijken met mijn vrienden:
Remon, Ole en Job. De wedstrijd begon
om negen uur maar ze zouden om 8 uur
naar ons toekomen. Dan konden we nog
even met z’n allen op de trampoline. Even
al je energie gebruiken om jezelf omhoog
te krijgen. En als het tijd is en we zijn
moe: dan was het tijd voor de Champions
League!
We hebben het die avond behoorlijk naar
ons zin gehad (ook omdat Real Madrid
won) met veel chips en cola.
Het penalty-schieten maakten een mooi
einde aan deze superleuke dag!
Maarten Gisolf, 12 jaar
Ik wil het dagboek doorgeven aan:
Remon van Soest!

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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Herenteam Smash Kampioen Eerste Klasse
De heren van volleybalvereniging Smash te
Hei- en Boeicop zijn dit seizoen kampioen
geworden in de Eerste Klasse Heren van
RECVOL Rivierenland.
Lange tijd leek het er op dat het kampioenschap
in de laatste uitwedstrijd beslist zou moeten
worden, maar door een reeks overwinningen
kon het kampioenschap beslist worden in
de voorlaatste wedstrijd, welke thuis werd
gespeeld. Er stond aardig wat druk op de
spelers. Het gebeurt niet vaak dat er zoveel
publiek aanwezig is en er moest worden
gewonnen, anders zou het alsnog van de
laatste wedstrijd gaan afhangen.
Gelukkig werd de wedstrijd tegen sv Olympia
uit Ochten nipt met 3-1 gewonnen en was het
kampioenschap een feit. Het team werd na
afloop gefeliciteerd door het bestuur van de
vereniging en door het bestuur van de Recvol.
Aankomend seizoen mogen de heren in
speciale kampioenshirts spelen en uiteraard in
een hogere klasse uitkomen. Een fantastisch
resultaat voor een team dat pas twee jaar
meedraait in deze competitie!

De vereniging bestaat inmiddels uit meer dan
twintig leden, waarvan een deel uit ons dorp
afkomstig is. Aankomend seizoen spelen we
met zowel een herenteam als twee gemengde
teams mee in een recreantencompetitie.
We zijn op zoek naar mensen die onze teams
willen versterken. Nieuwe leden zijn van harte
welkom om gratis kennis te maken met de
vereniging. De trainingen vinden plaats op
donderdagavond vanaf 20:00 uur in sporthal
de Copper te Hei- en Boeicop.
Meer informatie over de vereniging en foto’s
van de kampioenswedstrijd zijn te vinden op
de Facebookpagina van de vereniging: www.
facebook.com/volleybalverenigingsmash
Namens het bestuur,
Alwin van Dijk

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.

Terugblik expositie
Gereformeerde Kerk
Tijdens de Jaarmarkt op 6 mei opende de
Gereformeerde kerk haar deuren voor een
expositie van kunstenaressen uit ons dorp. In
verschillende ruimtes in De Lichtkring van de
Gereformeerde kerk waren schilderijen van
Mieke Opstelten en Pauline van der Heijden
en beelden van Relie Hermans te bezichtigen,
bewonderen en te voelen. Dat voelen was voor
de beelden van Relie. Sommige beelden zagen
er zo uitnodigend uit dat je wilde voelen of
ze echt zo glad waren. Ook waren er beelden
waar de doorlatendheid van het daglicht een
zeer speciaal effect te zien gaf. Relie was zelf
aanwezig om over haar beelden te vertellen.

Verder waren er nog meer schilderijen van
straatbeelden, maar dan bij nacht. Vooral
op afstand was de diepte in de schilderijen
bijzonder treffend.
Helaas
kon
Mieke
Opstelten die morgen
vanwege haar gezondheid
niet aanwezig
zijn. Haar schilderijen
spraken de bezoekers
bijzonder aan. In haar
werken brengt ze de
hemel naar de aarde.
De landschappen zijn
een feest om naar te
kijken.
De bezoekers waren
erg positief en genoten
nog van een kopje
koffie of thee die door
vrijwilligers van de kerk
werd aangeboden.

Ook Pauline van der Heijden was de gehele
morgen aanwezig. Vooral haar schilderij van
de Dorpsstraat trok veel bekijks. Dit schilderij
is 6 meter lang bij 1,5m en de huizen en kerken
zijn heel goed herkenbaar.

We kunnen terugkijken op een mooie, goed
bezochte expositie.
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Wij voeren voor u uit
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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

Wandelen in waterland…
Voor de wandeling reizen we dit keer af naar
Vianen. Dicht genoeg bij en toch net weer even
anders. In de uiterwaarden langs de Lek vindt
u recreatieplas Middelwaard nabij de A2. Hier
kunt u zwemmen, maar ook wandelen. Rond de
recreatieplas is een wandelroute uitgezet van
3 km. Zowel de plas als de wandelroute zijn
in beheer bij het Recreatieschap De Stichtse
Groenlanden.
Net naast de brug ligt een goed parkeerterrein;
mocht u met de auto naar de recreatieplas
willen komen. Wij starten in de wijk Amaliastein
(genoemd naar een voormalig buiten gelegen
in het ‘bos van Vianen’. We lopen een stukje
door het bos van Vianen en klimmen dan de
dijk op. Iedere keer verrast mij het uitzicht
weer. Eerst kijk je alleen maar tegen een
groene wal aan en dan kom je boven en… zie
je de schepen voorbijgaan in de Lek, je ziet
de bruggen, de uiterwaard, koeien, hazen en
konijnen, groepen bomen.
We gaan naar rechts op de dijk en al na
enkele minuten gaan we links de dijk af naar
beneden. Een klaphek geeft toegang tot het
gebied rond de recreatieplas. Er lopen daar
paarden en Schotse ‘Beatle’ runderen die niet
mogen ontsnappen. We lopen over een smal
pad tussen hoog gras naar de plas. Deze avond
is vrijwel windstil en de plas ligt er rimpelloos
bij, als een enorme spiegel.
We gaan linksaf en blijven langs het water
lopen. Verder weg klinkt het gestamp van een

groot schip op de rivier. De auto’s op de snelweg
maken een ruisend geluid. Daarbovenuit
horen we vele zangvogels, een koekoek en
het schreeuwen van kraaien, roeken en een
enkele meeuw. We passeren een uitgegraven
wand bedoeld voor de oeverzwaluw, maar zien
daar geen bedrijvigheid. In het water zwemt
een eend, een koppel ganzen met jongen en
een driftige meerkoet.
Alles is zo groen: de bomen vol blad. Overal
spetteren kleurige bloemen in het gras,
maar ook in de bomen: de meidoorn zit zo
vol bloemen dat je geen blad ziet, een wit/
roze wolk op een stam. Je ruikt het al van
ver. We genieten erg. Onze wandelvriendin,
die hier eerder deze maand al liep, had ons
verteld van kalfjes bij de Schotse runderen.
We kijken ernaar uit, maar het gebied is best
groot. Pas als we driekwart rond zijn, komen
de bruinrode ruggen in zicht. De kalfjes, net
kleine beertjes, kijken nieuwsgierig vanonder
hun ruige pony naar ons en de moederkoeien
houden ons nauwlettend in de gaten. Met een
ruime boog gaan we om de gezinnen heen. Het
blijven grote dieren, we nemen geen risico’s,
maar een prachtig gezicht is het zeker.
Vlak voor de brug buigen we af naar rechts
en nemen de verharde weg terug naar het
Viaanse bos. We hebben zo’n kilometer of 3 in
de benen. Het is een geweldig mooie avond.
Boven een gehakt stuk wilgenland vliegt een
buizerd. Twee kraaien achtervolgen hem en
pikken om beurten naar zijn staartveren.

“Wegwezen, jij,” krassen ze tegen de grote
roofvogel. De buizerd zwenkt en slalomt
snel verderop, die heeft geen zin in van die
druktemakers.
Misschien nog een rondje extra langs het
kapelletje? Of zullen we de dijk nog even
volgen tot de afslag naar jachthaven De Peiler,
camping Clementie en restaurant Boer Bertus?
Of juist toch onder de brug door en via de dijk
naar het centrum van Vianen? Allemaal mooi
en zeker vanavond allemaal het overwegen
waard. De avond is lang...
Jolanda & Hans Lemcke

Zomaar een sms
Op woensdag 4 mei ging ‘ie. Een sms van
een onbekende met een opmerkelijke tekst:
REANIMATIE OPROEP! Met het adres en of je
JA wilde sms’en als je gaat...
Ik heb zo’n 10 seconden naar de melding
gekeken en zei tegen mezelf: “Shit, daar
moet ik naartoe, ik heb me niet voor niets
opgegeven.”
Snel op de fiets en op het adres aangekomen
bleek er al een hulpverlener te zijn en de
buren waren ook aanwezig om te assisteren.
Toen ik aankwam was er nog contact met
de alarmcentrale. Het slachtoffer had wel
ademhaling, maar was niet bij kennis.
Gelukkig geen reanimatie vooralsnog. Met de
alarmcentrale op de achtergrond, die goed
meedacht en nuttige tips gaf, zijn we het
slachtoffer blijven aanroepen en zo nu en
dan werden de ogen geopend. Vervolgens de
buren opdracht gegeven om de ambulance
op te wachten en deuren open te houden.
Verder werd de partner van het slachtoffer
opgevangen.
Nu was het wachten op de ambulance en
wachten duurt op zo’n moment lang. De
toestand van het slachtoffer veranderde niet
en na enige tijd hoor je dan de bevrijdende
sirenes aankomen. Na de diagnose van het
medisch personeel was het voor ons even
stoom afblazen buiten. Toen het slachtoffer
stabiel was, ging deze in de ambulance en
vervolgens naar het ziekenhuis. We werden
bedankt door het ambulancepersoneel en voor
ons, als hulpverlener, was dit het. Einde inzet
en weer aan het werk.

De AED in Schoonrewoerd
hangt bij het Dorpshuis.

Waar de ene vrijwilliger een bloemstuk aan
het maken was voor Dodenherdenking, was
de ander bezig met voorbereiden voor de
jaarmarkt.
Gelukkig hebben we dankzij het ooit aanmelden
op een website nu adequaat kunnen handelen.
Na wat nazoekwerk kwam ik er achter dat
de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waar
Schoonrewoerd bij hoort, per 14 januari 2016
van start is gegaan. Na verhalen tijdens de
markt en op social media hoor je dat er nog
meer dorpsbewoners aangemeld zijn bij deze
organisatie, maar volgens mij zijn er nooit
teveel. Daarom, meld je aan als je beschikt
over een reanimatie diploma of als je weet
waar er AED’s hangen in Schoonrewoerd.
Neem een kijkje op de site heartsafeliving.
com of facebook www.facebook.com/hartveilig
en schrijf je in. Ook jij wilt geholpen worden
wanneer dat nodig is.
De namen van de hulpverleners zijn bij de
redactie bekend, want het is niet belangrijk
wie er geholpen heeft, maar dat er geholpen
wordt!

HSSC 61 bedankt voor weer een mooi voetbalseizoen!
Sinds twee jaar is ING de hoofdsponsor van
HSSC 61. ING steunt het Nederlandse voetbal.
Niet alleen het Nederlands elftal maar ook vele
amateur voetbalverenigingen. HSSC 61 is er
daar één van. Een aantal keer per jaar zijn
wij in de gelegenheid om extra activiteiten
te doen. Zo zijn onze oudste damesleden op
uitnodiging naar een dames voetbal interland
geweest in Den Haag. Het bestuur is een aantal
keer aanwezig geweest op kennissessies,
mede georganiseerd door ING.
Sinds een aantal weken bestaat de kans dat u
de poster, zoals afgebeeld in onze dorpskrant,
tegenkomt in een abri ergens in de omgeving
van onze dorpen. Zo is de abri in Lexmond
voorzien van een poster van onze club.
Wereldberoemd in eigen regio!
De personen die afgebeeld zijn op de foto
vormen een afspiegeling van onze vereniging.
Staande:
• Herriët den Hertog, speler dames en
kantinemedewerkster.
• Linda
van
Dam,
coördinator
bestuurskamerdienst op zaterdag.
• Arie Stijsiger,erelid,
bestuurslid
jeugdzaken en clubicoon.
• Floris Kool, spits en aanvoerder
eerste elftal.
• Aart Stijsiger, bestuurslid terreinen
en clubscheidsrechter.
Zitend:
• Mandy Stijsiger, jeugdspeler en
trouw supporter A junioren.
• Henk
Bogaard,
speler
HSSC
61
veteranen
en
voorzitter
supportersvereniging.
• Eip
Aantjes,
voorzitter
sponsorcommissie
en
parttime
journalist A junioren HSSC 61
• Ad de Jong, bestuurslid algemene
zaken en projectmanager ING
sponsoring.
• Maud Harlaar, jeugdspeler en trouw
supporter.
Op de grond:
• Milan de With, jeugdspeler E1 en
superfan van Heicop 1.
Komend seizoen, dat start in augustus,
is ING
voor het derde jaar onze
hoofdsponsor. We gaan ongetwijfeld
weer meedoen met een aantal leuke
activiteiten. Iedereen die lid wordt van
onze club, maar ook leden die een

rekening openen bij ING ontvangen een gratis
HSSC 61 trainingspak voorzien van je eigen
naam en het logo van ING.
In september mogen we een nieuwe “pitch”
indienen met daarin o.a. nieuwe ideeën,
waarmee
we onze sponsorovereenkomst
kunnen verlengen met drie jaar. Belangrijk
is om een goede tegenprestaties te bieden
in de vorm van ING sponsoruitingen, of ING
evenementen, waardoor de naamsbekendheid
van ING in Hei-en Boeicop en Schoonrewoerd
wordt verhoogd.
Heb je in jouw ogen een briljant idee? Kom er
mee op de proppen. Meld het bij ondergetekende
en we beoordelen, onderzoeken en bekijken of
HSSC 61 het kan gebruiken. Denk mee! Doe
mee!
namens het HSSC 61 bestuur,
Ad de Jong

VoOr uw bloemstukKen,
bloemcadeaus en boeketTen
bent u bij ons aAn het goede
adres.

Drie keEr per weEk krijgen
we eEn verse levering doOr
bloemisterij “ ‘t Onderhuis”
uit MeErkerk.

je hoeft hierdoOr het
dorp niet eEns uit!
er is altijd wel eEn reden
om iemand iets fleurigs
aAn te bieden.

Zeg Ad, dat wilLen
wij dan oOk wel!
AHUM
...

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

...of om eEn paAr aArdige
dames te bedanken voOr
hun inzet toen ze in je
stripje wilden figureren!

eEn verjaArdag, eEn
jubileum, moederdag...

Een korte terugblik van het Ouderen Kontakt
Onze lentefair was dit jaar op
vrijdag 22 april. Dagen van
tevoren zijn we druk met onze
voorbereidingen: bloemstukken
maken, enveloppen vullen met
nummertjes, prijzen ophalen
voor de grote verloting en het
rad van avontuur.
De
kraampjes
staan
vol
met
allerlei
leuke
spullen
als
geurzakjes,
gebak
en
bloemstukken.
We zijn er klaar voor en vinden
het spannend hoe het zal
verlopen. Maar het is nog voor
vijf uur en de eerste mensen
staan al voor de deur van het
Partycentrum. Het wordt gezellig
druk. De kopjes soep en de
broodjes saté vinden gretig aftrek. Aan het
einde van de avond mochten we terugkijken
op een geslaagde lentefair. Iedereen bedankt
voor zijn of haar inbreng.
Op woensdag 25 mei stond ons jaarlijkse
ouderenreisje op de agenda. 's Morgens
staat de bus op de Dorpsstraat om ons te
vervoeren naar de Veluwe.
Onderweg staat een heerlijk kopje koffie met
gebak op ons te wachten. Dat gaat er wel in.
We gaan verder naar openluchtmuseum ‘Erve
Kots’ in Lievelde. Een museum met veel oude
gebruiksvoorwerpen ook uit die streek. Na een

rondleiding krijgen we daar een heerlijke lunch.
We stappen weer in de bus en gaan naar het
mosterdmuseum in Doesburg, waar ons wordt
uitgelegd hoe de mosterd wordt gemaakt.
Wij weten nu waar Abram de mosterd haalt.
We hebben nog wat tijd over en we kunnen
gezellig nog even winkelen of heerlijk op een
terrasje zitten. Vijf uur moeten we weer bij de
bus verzamelen en gaan we naar Harskamp
waar we genieten van een heerlijk diner. We
kijken terug op een fijne dag.
Het bestuur van het Ouderen Kontakt wenst u
allemaal een fijne zomervakantie!!

Mededelingen van het bestuur DVS
Voorzitter DVS
We zijn er nog niet in geslaagd om een
nieuwe voorzitter te vinden. Bewoners die wij
benaderd hebben, zijn vaak al druk met ander
vrijwilligerswerk. Toch willen wij nogmaals
een oproep aan u doen, want onze bloeiende
vereniging verdient een volledig bestuur.
Onze voorzitter is het gezicht naar buiten en
leidt onze bestuursvergaderingen, bijgestaan
door een zestal bestuursleden. Eigen inbreng
ten gunste van de DVS wordt van harte
ondersteund. Wij zoeken dus een tactvolle
persoon, enigszins flexibel en die affiniteit
heeft met de doelstelling van de vereniging.
Spreekt het je/u aan, neem dan contact
met ons op. Bij deze moet ik zeker ook een
compliment maken aan ons huidige bestuur
dat er toch maar voor zorgt dat allerlei zaken
doorlopen. U heeft er misschien geen idee van,
maar het kost allemaal veel vrije tijd.
Enquête / Dorpsplan
In 2015 heeft het bestuur van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd besloten dat er een onderzoek
moest plaatsvinden onder de bewoners
van Schoonrewoerd. Dit om over diverse
thema’s de meningen te verzamelen van
de dorpsbewoners. Om deze gegevens
te verzamelen is er gekozen voor het
instrumentarium van een papieren enquête die
huis-aan-huis is bezorgd. De resultaten van
deze enquête worden als onderlegger gebruikt
voor het opstellen van het zogenaamde
Dorpsplan.
De enquête is in januari 2016 huis-aan-huis
bezorgd en in februari weer opgehaald. Van
de bijna 700 uitgezette enquêtes zijn er 270
ingevuld retour gekomen. Een respons van
bijna 39%, wat op zich een score is om trots
op te zijn. Hiermee kunnen we ook aangeven
dat de resultaten representatief zijn als
onderbouwing voor het Dorpsplan.
De maand april is door de bestuursleden
gebruikt om de resultaten te analyseren en te
verwerken tot een beperkte rapportage. Dat
was een flinke klus, maar het was de moeite
waard. Het levert veel bruikbare informatie
op als ‘voeding’ voor het nog op te stellen
Dorpsplan. In een rapportage van 32 pagina’s
hebben we geprobeerd de belangrijkste
resultaten van de enquête weer te geven en
een eerlijke weergave van de meningen van
270 bewoners van ons dorp. Deze rapportage

is een mooie aanzet om de thema’s uit te
werken in een Dorpsplan waarin de wensen/
ideeën van de dorpsbewoners worden
weergegeven. Het plan zal richtinggevend
moeten zijn voor bewoners en (toekomstige)
bestuurders. Sommige thema’s (of onderdeel
van) kunnen heel concreet beschreven worden
en zijn dan vaak voor de korte termijn. De
meeste thema’s bestrijken een lange periode
waarin verder onderzocht zal moeten worden
wat haalbaar en noodzakelijk is. Tijden zullen
veranderen, bijna niets blijft hetzelfde en ook
daar zullen we rekening mee moeten houden.
Dorpsvereniging Schoonrewoerd zal sturend
zijn voor het schrijven van dit Dorpsplan.
Het idee is om per thema een basistekst te
schrijven en deze voor te leggen aan een aantal
relevante partijen of personen uit het dorp.
Dat dit tijd kost zal duidelijk zijn. Uiteraard zijn
de resultaten van de enquête een prachtige
voedingsbodem voor het Dorpsplan.
De gemeenteraad Leerdam heeft ons wel
verzocht om uiterlijk in de maand mei van
dit jaar een aantal zaken aan te geven die
meegenomen kunnen worden in de begroting
over 2017. Dit is inmiddels gerealiseerd.
Planning realiseren van het Dorpsplan
Uiterlijk eind mei: Brief aan de gemeenteraad
voor begroting 2017
Juni, juli en augustus:
schrijven Dorpsplan

Voorbereiden

en

September: Bewoners/ partijen zoeken voor
reflectie op de thema’s
Oktober/ november: Schrijven en reflecteren
December 2016: Opmaak en presentatie
Voor reflectie op het Dorpsplan zijn we op zoek
naar dorpsbewoners die ‘over de horizon’ heen
kunnen kijken en samen met ons de visie op
de toekomst van ons dorp willen vormgeven.
De handzame rapportage van 32 pagina’s is
tegen printkosten (€ 2,-) nog te verkrijgen bij
de Dagwinkel van Ad en Tineke.
Beschilderen tunnel en openingsfeest
De hele maand april zijn er heel veel mensen
druk bezig geweest om onze dorpstunnel
naar Overheicop (volgens velen het lelijkste
plekje van Schoonrewoerd) een opknapbeurt
te geven. Alle schoolkinderen en leerkrachten

Ad & Tineke bezorgen uw boodschappen
persoonlijk bij u thuis!
Thuisbezorgen zit bij ons in de
genen. Mijn vader heeft dat
gedaan door bij klanten aan de
keukentafel de boodschappen op
WHVFKULMYHQ·V$YRQGVZHUGHQ
de bestellingen dan klaargezet.
De andere dag werden de
boodschappen thuisbezorgd.
Deze service bieden wij nog
steeds en vanaf nu kunt u bij
ons ook eenvoudig online de
boodschappen bestellen. Dat is
lekker makkelijk!

Kijk op: http://schoonrewoerd.lekkermakkelijk.nl en bestel uw producten!
dagwinkelschoonrewoerd.nl
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hebben een bijdrage geleverd. U heeft vast de
prachtige en kleurrijke creaties al gezien. Er
is met veel enthousiasme en plezier gewerkt
onder leiding van Thea Zweije, het was haar
idee en ontwerp. Het voorwerk, wat nodig
was voordat de kinderen van de school hun
eigen ontwerp kleur konden gaan geven, is
door de vele handen van een groep harde
werkers gedaan die hun vrije middag in de
tunnel hebben doorgebracht. Nogmaals onze
hartelijke dank dat jullie vele uurtjes voor ons
klaar stonden.
Maandagmiddag 20 juni zal de tunnel op
feestelijke wijze geopend worden met alle
leerlingen, vrijwilligers en iedereen die hierbij
aanwezig wil zijn. Het officiële gebeuren zal
zijn rond half vier bij de tunnel. We houden u
op de hoogte over deze festiviteiten.
Dodenherdenking in Leerdam 4 mei 2016
Altijd
weer
een
indrukwekkende
en
drukbezochte avond: de dodenherdenking
in Leerdam.
We werden ontvangen in
het
stadskantoor.
Gemeenteraadsleden,
de
burgemeester
en
zijn
vrouw,
vertegenwoordigers van buurtverenigingen,
wijkraden, sportverenigingen, mensen van de
EHBO, teveel om op te noemen waren daar
vertegenwoordigd. De bloemen die wij namens
de Dorpsvereniging wilden neerleggen werden
voor ons gedragen door de Scoutinggroep
Leerdam. In een lange stoet achter de
muziek aan, werden wij naar het monument
begeleid. Daar nam de burgemeester het
woord, waren we met heel veel mensen STIL
en klonk het Wilhelmus. Kinderen van het
Heerenlandencollege lazen hun eigen gemaakte
gedichten
voor
en
basisschoolkinderen
lieten witte duiven los. Namens gemeente,
verenigingen, clubs, wijkraden werden er
bloemen gelegd. Maurits en Leontine hebben
namens de Dorpsvereniging een bloemstuk
neergelegd. Vanuit Schoonrewoerd was ook de
Oranjevereniging vertegenwoordigd. Mooi om
te zien dat velen, jong en oud, samen gekomen
zijn om te herdenken. Want vergeten dat MAG
NOOIT.
DVS op de Jaarmarkt
Ook de DVS was tijdens de jaarmarkt aanwezig
met een kraam. U kon bij ons raden wat de
lengte is van alle bestuursleden bij elkaar
opgeteld, wij willen meters maken! Het juiste
antwoord was: 10,91 cm. Henri en Mirjam den
Hertog zaten met hun schatting van 10,92
cm. het dichtst bij het goede antwoord en
kregen daarom een goed gevulde mand van
De Landwinkel van Jan en Gerda van Buuren

cadeau. Verder kon u bij ons de rapportage van
de enquête inzien en het boekje kopen. Het
was fijn om te merken dat veel dorpsbewoners
geïnteresseerd zijn en even een praatje
kwamen maken. Bedankt voor uw meedenken
en inbreng! We kijken weer terug op een
zonnige en gezellige jaarmarkt.
Huizenbouw Ooievaarszoom
We hebben weer contact gezocht met
Dorp&Dorp omdat we tot op heden nog niets
gehoord hadden. Zij hebben inmiddels een
gesprek met de gemeente Leerdam gehad
en zijn tot de conclusie gekomen dat deze
locatie niet geschikt is voor een CPO-project.
De ligging van de locatie is niet goed en de
grondkosten zijn te hoog voor deze doelstelling.
Dorp&Dorp gaat nu verder onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn voor deze kavels met
een ander type woning (b.v. senioren woning).
Verder werd ons meegedeeld dat binnenkort
de verkoop start van de huizen op fase 3 (naast
de speeltuin). Hebben jullie interesse, neem
dan contact op met de makelaar (Master/Era
Makelaars in Leerdam).
Rabobank Clubkascampagne
Ook dit jaar hield de Rabobank een
Clubkascampagne en vanaf 14 april konden
leden van deze bank hun stem uitbrengen.
Ook DVS stond op deze lijst en via facebook
hebben we dorpsbewoners opgeroepen om op
ons te stemmen. Dit was niet geheel zonder
resultaat want uiteindelijk konden we op
donderdag 21 april een bedrag van € 215,02
in ontvangst nemen in Het Dak in Leerdam.
Leontine en Gera hebben deze cheque
uitgereikt gekregen en tevens een gezellige
avond gehad die gepresenteerd werd door
Toine van Peperstraten. Nog hartelijk bedankt
dat u op ons heeft gestemd, het bedrag zal
een mooie bestemming krijgen.
Inzameldag Minicontainers
Zoals u inmiddels hebt ondervonden, is de
inzameldag voor de minicontainers per 30
mei jl. gewijzigd, voor Schoonrewoerd zal dit
nu op maandag zijn. Even weken inzamelen
PMD-afval en in de oneven weken de groene
container. Informatie is te vinden op de
afvalkalender op www.waardlanden.nl.
Stand van zaken Pannakooi
Op dit moment is er weinig nieuws te melden,
DVS heeft het punt op de begroting van
2017 laten zetten. De zet is nu vooral aan de
plaatselijke gemeenteraadsleden, spreekt u
hen vooral aan wanneer dit zo uitkomt!!

Bewegwijzering naar Bel Company
De gemeente is nog steeds bezig met
de verwijzing naar het industrieterrein
Schoonrewoerd
(hoek
Dorpsstraat/
Steenovenweg/Kortgerecht), de NBD moet
toestemming geven om dit bord te verwijderen
en daar wachten zij nog steeds op. U weet,
ambtelijke molens malen langzaam. De
bewoners aan de betreffende straten beginnen
het echter wel een beetje zat te worden. Dus
ook vanaf hier een dringend beroep aan de
gemeente Leerdam om voortvarend te werk
te gaan voordat er daadwerkelijk ongelukken
gebeuren.
Opstartsubsidie
Onder het motto ‘Doe mee en maak elkaar
sterk’ wil de gemeente Leerdam ideeën belonen
die kwetsbare bewoners kunnen helpen. Soms
hebben vrijwilligers of organisaties een goed
idee om (groepen) mensen te helpen, maar
hebben ze een steuntje in de rug nodig om er
echt mee aan de slag te gaan.
Bij de gemeente kan een opstartsubsidie worden
aangevraagd vanuit de regeling ‘Eigen kracht
en Burgerkracht aan Zet’. Er zijn inmiddels
aanvragen toegekend, zoals een autismecafé
voor jongeren en het project ‘Kringlink’ voor
mensen die het moeilijk vinden vrienden te

maken. Aanvragen die voor 1 augustus binnen
komen maken kans op de titel ‘Beste sociale
idee van Leerdam’. Zie ook www.leerdam.nl/
opstartsubsidie. Zowel burgers als instellingen
kunnen een aanvraag doen.
Tenslotte wensen we u een hele mooie en
zonnige vakantieperiode toe en rust allemaal
lekker uit van welverdiende vrije tijd.
Mocht u nog iemand weten die in aanmerking
komt voor een koninklijk lintje, dan kunt u
contact opnemen met de gemeente Leerdam.
namens het bestuur DVS
Gera de Jong (secr.)

Epilepsie collecte
De epilepsiecollecte heeft € 644,77 opgebracht.
Een ieder hartelijk bedankt.
Aartje Vuurens

detorenrepro.nl

Printen, plotten, kopiëren,
familiedrukwerk en meer!

Waaldijk 134 • 4214 LD Vuren • 0183 63 11 49 • e: reproservice@hetnet.nl
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SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
juni
20 juni
25 juni
25 juni
26 juni

± 14:45 uur
9:00 - 12:00 uur
17:30 uur
8:00 uur

28 juni
29 en 30 juni
juli
26 juli
augustus
16 t/m 18 augustus
23 augustus
september
3 september
3 september
27 september
oktober
1 oktober

18:00 uur

Feestelijke opening beschilderde tunnel
Rommelmarkt in de Rommelschuur (Overheicop 1)
Spaanse dorpsmaaltijd, Hervormde Kerk
Excursie Appeldijk en Koornwaard bij Heukelum, verzamelen
op parkeerplaats bij station Leerdam
Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente
Krakelingenverkoop, Zendingscommissie Hervormde Kerk

18:00 uur

Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente

18:00 uur

VakantieBijbelClub
Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente

18:00 uur

Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Mannenevent & Vrouwenevent, Hervormde Kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente

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

