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Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
J. Versteegt, secretariaat 614522

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 642495

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden 641751

Verkeer & Groen
Teunis van Bruggen 06-27424542

EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris 616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan 642430
A.J. Niebeek, scriba 641883

Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen  701009 
M.J. Verrips, scriba 642076

Hervormde gemeente
Jan Meerkerk, scriba en jeugdvereniging 
 642121

C O L O F O N  &  A D R E S S E N
redactie Dorpskrant ‘De Klepper’
Karin Baars 06-47762612 
Rien Bambacht 06-53763052
Gera den Braven 642777
Gijs Kool 06-51502379
Carolien de Kort 641435

informatie over bezorging van De Klepper:
Freek de Jong 641738

informatie over financiële zaken:
Henk Rijneveld 641532
Klepper-rek.nr.: NL17 RABO 0127 5727 91

Hans Lemcke 642612
Jolanda Lemcke 642612
Henk Rijneveld 641532
Gerdien de Stigter-Blees 641489

algemeen redactieadres:
Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435

redactie@dorpskrantdeklepper.nl

website: www.dorpskrantdeklepper.nl

Geïnteresseerden van buiten Schoonrewoerd kunnen zich op De Klepper abonneren. 
Kosten: € 15,- voor 5 nummers (exclusief verzendkosten à € 12,50)

Inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr. 117 uiterlijk vrijdag 4 november

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

Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi, 
Overboeicop 15 641201

Noachschool 642171
Kees de Korte, directeur 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 519372
Esther Taal
Anja Dokter

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd 0900-8844

SIA Wandelsportvereniging
Nel van Meeteren 615648

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt 643088



Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers 

 
Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,  

zodat het voortbestaan van 
De KLEPPER, 

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden. 
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens 

de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders. 
 

Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig  
en hielp ons daarmee enorm. 

Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af. 
 

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE. 
 

Bewaar het goed!  
In de weken van 26 september tot en met 8 oktober komen wij het 

(hopelijk gevuld) bij u ophalen. 
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets! 

 
Bij voorbaat danken wij u voor uw steun! 

 
 

GEEF OM DE KLEPPER 
 

GEEF VOOR DE KLEPPER 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de redactie van de Klepper, 

 zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper. 
 

Mocht de envelop na 8 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch 
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op 
onze rekening: NL17 RABO 0127 5727 91, t.n.v. Dorpskrant de Klepper. 



  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.

-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage
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Margreet Klijn - v/d Berg Tel: 0345 -642461
Anthoniuswerf 18  Mob: 06-15861371
4145 NW Schoonrewoerd E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl
 

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.



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdzestien

Nazomeren: wat hebben we dat volop gedaan! 
Temperaturen die de zomer overtroffen, op school 
draaiden we zelfs een ‘tropenrooster’. Ik had dat nog 
nooit meegemaakt en zeker niet in september. Nu 
wordt het wat koeler, de avonden worden vochtiger, 
de herfst komt er toch echt aan. 

In deze Klepper kijken we graag weer met u 
terug: naar zomeractiviteiten en gebeurtenissen. 
Geniet van de foto’s van die warme, zonnige 
dag op 3 september: Schoonrewoerd Binnenste 
Buiten. Kleurrijke breiwerken, een optreden van 
de muziekvereniging De Bazuin, onverwachte 
hobby’s op evenzovele onontdekte plekjes en heel 
veel gezelligheid en bedrijvigheid. Zo heerlijk om 
van te genieten op het moment zelf en u kunt er 
nu weer van nagenieten. Ik was persoonlijk diep 
onder de indruk van de Stichting Ambachtsplein 
Schoonrewoerd op de Dorpsstraat 23. De geur 
van de smeulende kolen bij de smid, de prachtige 
houtbouw en ook nog een moestuin… en dat past 
dan allemaal middenin het dorp. Wat een ruimte! 
En wat wordt die ruimte goed gebruikt.  
Dit keer stonden we zelf niet met de oude, gele 
posteend op het dorpsplein en dat gaf ons de 
gelegenheid lekker rond te kijken, wel met de 

eend, uiteraard. We maakten een concert mee op 
Noorderwoerd 54 van soliste Sara begeleid door 
gitarist Bram. We keken onze ogen uit bij de familie 
Van de Berg: allemaal brommers en fietsen van lang 
geleden en nog zo (of weer zo) mooi. We beleefden 
een spannend moment bij Gijs Bonouvrié: de hond 
leek af en toe zijn eigen gang te gaan met en bij de 
schapen en zocht ook even verkoeling in de sloot. 
We dronken koffie op de Kerkweg, snoepten fruit bij 
landwinkel Van Buuren en oh… die prachtige werken 
van Trudi Middelkoop! Wat een actief, creatief en 
gastvrij dorp hebben wij toch. 
En dat creatieve gaat gewoon door: Anita van 
Gessel geeft workshops o.a. in Schoonrewoerd bij 
Uppelschoten op de Kerkweg. Ik mocht een ochtend 
aanschuiven. Dat is belangrijk: samen dingen doen 
of gewoon even kunnen zitten met een kop koffie 
met anderen. Dat wordt steeds belangrijker als 
je wereld wat kleiner wordt, doordat je slecht ter 
been bent geworden of iemand missen moet. Janet 
de Zeeuw en Akkie Langerak hebben het initiatief 
genomen om door te bouwen op het idee van de 
DVS: een ontmoetingsplek. Ik beveel u dit artikel 
van harte aan. Nu nog een plek…
Er komen ook leuke activiteiten aan: open dag 
bij De Schaapskooi, de ouderen gaan weer een 
dagje uit, de scholen en het verenigingsleven zijn 
weer begonnen en hebben nieuws te melden. Het 
eerste overleg voor de Kerstsamenkomst is zelfs al 
gestart. Een initiatief van de gezamenlijke kerken 
van Schoonrewoerd. Doet u weer mee in het 
projectkoor?
We maken kennis met André de With en Remon 
van Soest. Twee actieve mannen. Leest u maar. 
We gaan heel bijzonder koken: Mulligatawny 
kippensoep. Nee, ik verklap nog niets, maar het 
is zeer de moeite waard. Dat iedere dag te eten 
hebben en kunnen wonen in een ruim, gastvrij huis 
en dorp niet zo vanzelfsprekend is, laat het verhaal 
van Hope&Serve zien.   
Traditiegetrouw gaan we deze maand weer de 
deuren langs om de vrijwillige bijdrage op te halen. 
U leest er meer over op de vorige pagina. Een hele 
klus elk jaar, maar ook een heel dankbare, want 
we krijgen naast een gevulde envelop vaak ook 
vele complimenten. Heerlijk om te ervaren dat De 
Klepper een graag gelezen blad is. We wensen u 
veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 117 is vrijdag 4 november. Klepper 
117 zal rond 25 november worden bezorgd.
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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 

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



Tijdens de jaarmarkt kwamen we haar tegen: 
Anita van Gessel. Enthousiast, tikje excentriek 
en begaafd. Ze had een stand met o.a. 
schilderijen op hout. Mooie, woeste koppen 
van Schotse Hooglanders keken me aan. Ik 
zag ze en dacht: die heb ik toch eerder gezien? 

En jawel, al snel wist ik het weer: bij de Open 
Deurendag van het jaar 2014,  toen stond ze 
bij Uppelschoten in de tuin met een uitstalling 
van robuuste schilderwerken. Voor de tweede 
keer dus werd ik getroffen door de uitstraling 
van haar werk. Uiteraard raak je dan aan de 
praat. 

Anita komt oorspronkelijk uit de zorg. Dat doet 
ze nog: 1 dag in de week thuiszorg bij een 
aardige man. Maar dit: schilderen, creatief 
zijn, heeft altijd haar volle aandacht gehad. 
Een hobby, een passie en langzaamaan steeds 
meer: werk. “Maar zulk heerlijk werk dat 
het niet voelt als werk. Ik maak voortdurend 
mensen blij: met mijn werk als ze het mooi 
vinden en kopen, maar zeker ook met de 
workshops die ik geef. Wat is er mooier dan 
dat?” 
Als jonge student had ze graag de 
kunstacademie gevolgd, dat werd het niet 
en nu met een omweg…” Toch verder in dat 
creatieve…” zegt ze opgewekt.

In Schoonrewoerd is ze ruim twee jaar geleden 
begonnen met het geven van schilderlessen. 
“Het was eigenlijk na de Open Deurendag, of 

nee, nee, …” Anita lacht en vertelt snel, een 
waterval van woorden en energie, ”nee, al 
eerder: Gerard Uppelschoten sprak mij aan 
bij het fruitcorso van Tiel. Ik stond daar met 
mijn werk.  Hij zei: “Ik zou ook wel Schotse 
Hooglanders willen kunnen schilderen. En ik 

zei: “Ik kan het je wel 
leren.” Zo begon het….” In 
eerste instantie waren er 
twee cursisten, nu zijn er 
negen trouwe leerlingen 
die op dinsdagmorgen in 
de werkruimte van Gerard 
een plekje zoeken en aan 
de slag gaan. 
“Ieder heeft zijn eigen stijl 
en dat stimuleer ik ook. 
Ik help de cursisten, maar 
dring hen geen dingen op. 
Mensen moeten vooral 
werken aan wat ze zelf 
leuk vinden. Ik reik her 
en der wat techniek aan, 
ik help desgewenst met 
zaken als compositie en 
materiaalmogelijkheden, 

wijs op andere invalshoeken, maar iedereen 
werkt voor zichzelf.”

Opdrachten en het volgen van trends  
Anita werkt zelf veel in opdracht. Ze maakt 
prachtige, natuurgetrouwe schilderijen 
van dieren, oude klassieke auto’s en 
iemands favoriete huis. Maar ook voor een 
portretschilderij kunt u terecht bij haar. “Ik 
werk graag op panelen of op schilderslinnen. 
Altijd met olieverf en soms in combinatie 
met bijvoorbeeld krantenknipsels, voor een 
bijzonder effect. Ik let goed op woontijdschriften 
en sluit dan graag aan bij trends. Die oldtimers 
zijn bijvoorbeeld zo’n trend, die ik zelf ook heel 
leuk vind en de werkstukken vallen goed in de 
smaak. Ik verkoop die schilderijen regelmatig”.
Het geven van cursussen is begonnen in 
Echteld in het huis van haar ouders. Inmiddels 
heeft Anita een heus atelier in Ede aan het 
Heuvelsepad. Daar geeft ze drie groepen 
wekelijks les. En uiteraard werkt ze daar zelf 
en kun je daar haar werk bekijken. “Ik ben 
daar meestal op dinsdagmiddag en – avond en 
de hele woensdag, maar het is verstandig om 
even van te voren te bellen als je langs wilt 
komen.” 

Ik maak voortdurend mensen blij, 
wat is er mooier dan dat?



r 

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen 
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos 
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische 
deken, spaarlampen, magnetron, etc.) 
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische 
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?
Bent u moe of heeft u klachten die een dokter 
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een 
mogelijke oorzaak.

Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische 

en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

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

 

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

 

 

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd 

 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 



Een zijwieltje
Naast de vaste lessen laat Anita zich ook 
inhuren voor een workshop voor kinderen of 
voor een familiefeest, een personeelsdag. Dat  
kan in het atelier in Ede, maar is ook heel goed 
mogelijk op een locatie die de klant zelf kiest. 
“Ik neem dan al het materiaal mee en we maken 
er een leuke middag of ochtend van. Eigenlijk 
gaat iedereen altijd wel weg met iets waar 
hij of zij trots op is. Mensen 
kunnen vaak veel meer dan 
ze denken en ik vind het leuk 
om die creativiteit bij mensen 
aan te boren. Tijdens de 
cursus noem ik mezelf soms: 
het zijwieltje. Ik kan dan vaak 
net even dat steuntje zijn, die 
finishing touch aanbrengen. 
Dan zie ik een cursist een 
stapje naar achteren doen en 
met bewondering kijken naar 
zijn/haar eigen werk. Dat is 
zo leuk!”

We maken een rondje in 
de ruimte aan de Kerkweg: 
een keukentje met een fijne 
lange ‘praat-’tafel en daarnaast het eigenlijke 
‘atelier’. Er staat en hangt werk van cursisten. 
“Sommigen nemen hun werk mee naar huis 
om er thuis verder aan te werken, je merkt dat 
die cursisten grotere stappen maken, omdat ze 
het meer doen. Anderen laten hun werk hier, 
hebben soms niet de tijd of de ruimte om er 
thuis aan te werken en dat is ook prima. Een 
goede onderlinge sfeer is het allerbelangrijkste 
en die is er!” 

Ik sta intussen weg te dromen bij twee 
schilderijtjes van een ijsvogel. Geweldig knap 
werk wat betreft de houding en verhoudingen 
van het vogeltje en zijn sprankelende kleuren 
zijn zo mooi getroffen door de schilder. Als ik 

vraag: “Is die ook te koop?” wijst Anita trots 
naar Gerard: “Hij is de maker, je moet het 
hem maar vragen.” Ik ben werkelijk onder 
de indruk van het werk van deze ‘cursist’ en 
daarmee van de kwaliteiten van de ‘lerares’. 

Een bezoek waard
Heeft u zin om ook eens een cursus te doen 
bij Anita? “Ik bied een aantal pakketten aan: 

pakket 1 kost 68 euro en bestaat uit 4 lessen, 
pakket 2 kost 187 euro en daarvoor krijgt u 12 
lessen, u betaalt dan slechts voor 11 lessen. 
Losse workshops doe ik alleen in Ede of op 
locatie, dan moet je denken aan 30 euro per 
deelnemer. Voor kinderfeestjes reken ik 15 euro 
per kind. Uiteraard vind je op mijn website: 
atelieranita.nl en op facebook gedetailleerde 
informatie.” Helaas is er in Schoonrewoerd nu 
geen plek meer, die groep is vol. “In Mourik 

heb ik ook een locatie waar ik les mag 
geven. Daar werken we op maandag. 
En in Ede heb ik ook nog plaats.” 
Uiteraard mag u best een keer komen 
kijken op dinsdagmorgen in het atelier 
in Schoonrewoerd. 

Meer zien van wat Anita van 
Gessel maakt? Bezoek echt haar 
facebookpagina, waarop haar recente 
werk staat. Ook is werk van Anita 
regelmatig te zien op bijzondere 
markten, bijvoorbeeld afgelopen 
augustus in Ootmarsum en straks 
tijdens de kerstfair op Mariënwaerdt.  
Houdt u de berichten op de website en 

op facebook maar in de gaten: atelier Anita is 
er vaak bij. Een afspraak maken in het atelier 
in Ede kan uiteraard ook. 

Jolanda & Hans Lemcke  



 
 
DJS KLUS   
 
TOTAAL 

 
                     

 

 
                  
O.A.  GESPECIALISEERD 
IN RENOVATIE BADKAMERS 
EN TOILETTEN 
 
TEVENS LEVERING SANITAIR, 

 
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM 
 

 
 
      

                                                           
                                                               
 

VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd

Voor Rieten- en Pannendaken

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

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

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen

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



OUDERENCONTACT
Ook in het nieuwe seizoen staan er weer 
verschillende activiteiten op het programma 
bij het ouderencontact. 

Ouderengym
Elke woensdagmorgen, behalve in de 
schoolvakanties, van 9:45 tot 10:30 worden 
onder leiding van een fysiotherapeute alle 
spieren losgemaakt. Bij de oefeningen worden 
hulpmiddelen zoals een bal of een stok 
gebruikt. Een half uur tot drie kwartier wordt 
er hard gewerkt in een ontspannen sfeer, met 
als doel om als oudere langer zelfredzaam te 
blijven.

Drie keer per jaar drinken de ouderen met 
elkaar koffie na de gym, zoals ook voor de 
zomerstop, op 6 juli. Als afvaardiging van het 
ouderencontact waren we erbij! We deden 
actief mee met de gymoefeningen en dat 
was ook voor ons hard werken! Daarna was 
het tijd voor de koffie met wat lekkers, een 
praatje en gezelligheid. Ook werden er kaarten 
geschreven naar de zieken. Wat ons opviel is 
dat er zich geen mannen in het gezelschap 
bevonden! We vroegen ons af hoe dat toch 
komt? Zijn de oudere Schoonrewoerdse heren 
dan allemaal nog zó vitaal? 
Ook u bent van harte welkom op de 
ouderengym, elke woensdagmorgen in het 
Dorpshuis. Een half uur tot drie kwartier actief 
bewegen onder deskundige begeleiding. De 
contributie bedraagt € 50 per jaar, waarvoor 
u 38 keer gymt. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Mw. M. van Santen, tel. 
641683

Open eettafel
Iedere derde donderdag van de maand bent u 
weer van harte welkom bij de ‘open eettafel’ 
van het ouderencontact in het Dorpshuis. Voor 
€ 6,50 krijgt u een heerlijk 3-gangen menu 
voorgeschoteld. De volgende data van de open 
eettafel zijn D.V. 13 oktober en 17 november. 
Inloop vanaf 12.00. U bent van harte welkom! 
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Belt 
u dan naar Jolanda van Dijk, tel. 642241

Najaarsreisje
Op D.V. 5 oktober staat ons jaarlijkse 
najaarsuitje gepland. Elke inwoner van 
Schoonrewoerd van 60 jaar en ouder krijgt 
hiervoor een uitnodiging. We hopen dat er ook 
dit keer weer velen meegaan!

Mandarijnenactie
In de week van 21 november t/m 25 november 
2016 hopen we weer bij u langs de deur te 
komen om heerlijke mandarijnen te verkopen 
ten bate van het ouderencontact. Van harte 
aanbevolen!

Rode Kruis collecte
De Rode Kruis collecte die van 20 t/m 25 juni 
2016 gehouden is, heeft in Schoonrewoerd het 
mooie bedrag van € 659,26 opgebracht.

Dankzij de inzet van Bien, Corina, Els, Gerrie, 
Ina en Gerco, Janneke, Leontine, Rianda (met 
Andreas en Dave), Sonja, Teuntje, Tine en 
Willianne kon dit resultaat worden bereikt. 

De opbrengst kwam ook dit jaar weer geheel 
ten goede aan het Rode Kruis Leerdam. Mede 
hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat 
ook dorpsgenoten aan bepaalde activiteiten 
kunnen deelnemen en dat kinderen van de 
Noachschool EHBO-examen hebben kunnen 
doen.
Gevers en collectanten:  Bedankt!!

Hartelijke groet,
Gerrie de Jong



Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

The Careercoach ondersteunt u bij:

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
tel: 0345-648106 of 06-13703549
email: info@thecareercoach.nl
website: www.thecareercoach.nl



 

2. Adres: Noorderwoerd 22.
3. Geboortedatum: 9-12-1989.
4. Geboorteplaats: Leerbroek.
5. Beroep: kraanmachinist
6. Getrouwd met: Judith.
7. Kinderen: nee.
8. Huisdieren: nee.
9. Hobby’s: met vrienden een biertje 

drinken.
10. Leuk in je werk: met een groepje 

mensen een mooi stukje werk maken.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: fi les.
12. Lievelingsmuziek: Nederlandstalig.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind 

je leuk/interessant: Flikken Maastricht, 
Divorce en Moordvrouw.

14. Favoriete lectuur/boeken: 
bouwmachines, Donald Duck.

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

16. Lievelingseten: pasta’s.
17. Mooiste auto: Audi A3 limousine.
18. Mooiste/leukste vakantieland:

Oostenrijk.
19. Favoriete vakantiebesteding: skiën.
20. Wat vind je van politiek: 

veel praten, weinig daden.
21. Welke krant lees je en waarom juist 

deze: geen.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 

terechtgekomen: kerk en werk.
23. Wat doe je/beteken je voor 

Schoonrewoerd: weinig; één keer per 
jaar vlaggetjes ophangen en afhalen aan 
de Dorpsstraat.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
onze achtertuin.

1. Naam: 
André de With



25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
Hovoterrein. 

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: niks.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: gezellig dorp 

waar alles nog aanwezig is.
28. Wat vind je vervelend en waarom: 

wachten, weinig geduld. 
29. Waar ben je trots op: op mijn neefjes 

en nichtjes.
30. Waar heb je spijt van: geen idee.
31. Wie bewonder je het meest en 

waarom: mijn vrouw, ze staat altijd voor 
iedereen klaar.

32. Wat is je hartenwens en waarom: 
gezond oud worden, en meer genieten 
van het leven.

33. Voor het laatst gehuild: overlijden van 
een kennis.

34. Leukste jeugdherinnering: kamperen 
bij een akkerbouwer terwijl daar de 
uienoogst bezig was.

35. Droomvakantie: rondreis door Amerika 
maken. 

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: geen 
idee.

37. Waar maak je je boos over: mensen die 
onnodig links blijven rijden op de snelweg.

38. Waar ben je blij mee: wat we tot nu toe 
bereikt hebben en de leuke dingen die we 
gedaan hebben.

39. Waar heb je moeite mee: op tijd naar 
bed gaan.

40. Welke hoop koester je: - 
41. Goede eigenschap: behulpzaam.
42. Slechte eigenschap: weinig geduld.
43. Waar voel je je het meest bij 

betrokken: familie en vrienden. 
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: hoe de wereld er over 20 jaar 
uitziet.

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: eerst 2 maanden op 
wintersport en daarna zien we het wel. 

46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo door.
47. Wat moeten de inwoners van 

Schoonrewoerd echt van je weten: 
weten al genoeg zo denk ik…

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd 
zou zijn: de kruising Noorderwoerd, 
Kortgerecht en Dorpsstraat.

49. Vraag van Erik Vroege (50 vragen 
vorige keer): hoe veel wekkers zet 
jij om op tijd op je werk te zijn? 
2 wekkers en soms een zetje van Judith.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Jan van Buuren.

Welke vraag moeten wij van jou 
aan deze persoon stellen: hoeveel 
krijtjes verslijten jullie per jaar voor de 
berekeningen op de weegschaal?

De vakantie is voorbij en allerlei activiteiten 
gaan weer beginnen. Ook de kerken in 
Schoonrewoerd hebben hun jaarprogramma 
vastgesteld en gaan daar op allerlei manieren 
vorm en inhoud aangeven. Wij willen deze 
keer in de Klepper de jeugd centraal zetten.

Hallo  jongens en meisjes, 

Deze keer in de KLEPPER een bericht van de 
jeugdclubs van onze kerk voor jullie. En toch 
ook een beetje voor jullie ouders, als jullie de 
Klepper niet inkijken.

De clubs weer van start!!!!!
• Op dinsdag van 19.00 tot 20.15: groep 5-6 

Startavond: 27 september

• Op dinsdag van 19.00 tot 20.30: groep 7-8 
Startavond: 4 oktober

• Op vrijdagavond van 20:00 tot 21:30: de 
soos voor tieners (vanaf middelbare school)
Startavond: 28 oktober

Dit jaar wordt ook weer 
het bekende en superleuke 
clubkamp georganiseerd!

Je bent van harte welkom in  
“de Lichtkring”.
De kosten zijn € 12,50 per 
jaar per kind.

Voor meer informatie:  
jeugdcentrale@gkschoonrewoerd.nl of  
Petra 06-39344476



BWK

We willen u graag even laten beleven hoe de 
laatst gehouden activiteiten waren. 

Dorpsmaaltijd
Op zaterdag 25 juni veranderde het zo 
vertrouwde kerkplein in een Terraza. Een 
Spaans terras. 
Om te zorgen dat er voldoende opgeschept kon 
worden door de meer dan 120 tafelgasten, is 
er heel veel gebeurd. Dagen vooraf zijn karren 
vol boodschappen gedaan en bij de koks 
thuisbezorgd. Vanaf vrijdagmiddag hebben ze 
uren in de keuken gestaan, zaterdagmorgen 
weer vroeg op en zo werd het mogelijk dat 
om 17.30 alle gerechten klaarstonden voor 
de tafelgasten. Mosselen, paella, gamba’s, 
gevulde sinaasappels en een heerlijke 
gazpacho werden opgediend.

Terwijl de koks de laatste hand legden aan de 
gerechten en het vuur werd opgestookt om de 
mosselen warm te houden, blaakte het Terazza 
in een schitterende middagzon. 
Vanaf 13.00 uur was het een drukte van 
belang geweest. Tafels, stoelen, banken, 
slingers, kraampjes waar het eten zou worden 
uitgeserveerd. Alles kreeg z’n plek en de tafels 
werden gedekt met het wit porselein en het 
tafelzilver. De eerste gasten meldden zich om 
17.45 en voordat het 18.15 was, had iedereen 
het welkomstdrankje ontvangen en waren de 
banken en stoelen bezet met de gasten. 

Bijzonder om op dit moment met een diversiteit 
van dorpsbewoners aan tafel te zitten, komend 
van de Diefdijk tot Over Boeicop en van Schaik 

tot Kortgerecht.  Kinderen, jongeren maar ook 
ouderen van 80+. Een bijzonder gezelschap 
wat altijd weer indruk op ons maakt; dat we 
samen in de schaduw van de aloude kerktoren 
met zoveel samen het diner kunnen gebruiken. 
Een uitzonderlijk moment voor ons als 
gemeente en weet dat er altijd plaats is voor 
meer mensen. Iedereen is van harte welkom 
en lukte het dit jaar niet, weet dan dat u 
bij leven en welzijn volgend jaar van harte 
welkom bent. Zo mag het kerkplein een plek 
van ontmoeting zijn voor onze dorpsgenoten. 
Een plek waar we samen mogen eten, maar 
ook met elkaar mogen delen. Delen wat ons 
bezighoudt, elke dag weer. Maar ook vanuit 
Gods liefde willen delen hoe groot Gods liefde 
is in Jezus Christus voor alle mensen. 

Mannen- en vrouwenevent
Het was van andere jaren bekend dat een 
mannenevent succesvol was en mannen ook 
echt mannendingen wilde doen. Maar wat 
gebeurt er als je op hetzelfde moment op 

dezelfde locatie een “Ladies High Tea” 
organiseert? 
Nou, dat werd een geweldig succes. 
Op zaterdag 3 september meldden 
zich een kleine 40 mannen voor hun 
event. Water, sport en vuur leken bij 
de  mannen en jongens een  droom te 
zijn die uitkwam. Sta je daar eindelijk 
eens met een brandweerslang met een 
dikke straal water. En wanneer je wordt 
uitgedaagd om een dikke boomstam 
zo ver mogelijk weg te werpen, dan 
zie je op de gezichten de verbetenheid 
ontstaan. De spieren spannen zich en 
je geeft al je kracht om de beste te 
kunnen zijn. 
Daag mannen uit om de beste, de 
snelste, de slimste te zijn en ze zijn bijna 

niet te stuiten. In een sneltreinvaart wisten ze 
een vlot in elkaar te bouwen waarmee andere 
teamleden zo snel mogelijk hun hout en vuur 
moesten zien op te halen voor het kampvuur. 
Binnen 15 minuten laaide het eerste vuur op 
de kookplaats en vielen de hamburgers al snel 
sissend in de pan. Teamwork, verbondenheid 
en even dat jongensgevoel droegen bij aan een 
geweldig mannenevent waar bij het ondergaan 
van de zon mooie gesprekken ontstonden en 
we elkaar mochten bemoedigen. 

Terwijl de mannen streden om hun eer 
en roem werden de vrouwen verrast op 
een enorm uitgebreide High Tea. Op deze 
prachtige zaterdagmiddag met uitzicht op 
de polder samen met je vriendinnen je 



laten verwennen. Fruitspiesjes, brownies, 
komkommersandwiches, monchoutaart 
en nog veel meer calorierijke hapjes en 
natuurlijk volop smaakjes aan thee maakten 
de verwennerij compleet. De tuin werd 
een plek van ontmoeting en zittend op een 
strobaal gaf dit een gevoel echt helemaal 
even weg te zijn.
En natuurlijk soms even bij de mannen en 
jongens kijken: wie had een nat pak, zou 
jouw man de sterkste de slimste zijn?

Om dan samen rondom een vuurtje te staan 
en te ontdekken dat mannen ook graag 
brownies lusten en komkommersandwiches 
heel erg lekker vinden. Maar dat ook ladies 
graag met vuur spelen en niet bang zijn voor 
vieze handen.
Mannenevent en Ladies High Tea: twee 
evenementen die samensmolten door 
vriendschap en ontmoeting.



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Zomer en nazomer… wat een prachtige nazomer 
hebben we! Het is gemiddeld warmer dan in 
de afgelopen zomer. Volgens Vroege Vogels op 
zondagmorgen leidt dat tot die explosie van 
vlinders. Let er maar goed op: er zijn veel en 
ook heel bijzondere vlinders momenteel. 

De Natuur- en vogelwacht is dit jaar jarig, dat 
weet u al, en dus is ook de komende Open Dag 
extra opgesierd met leuke zaken om te zien en 
te doen. Mis het niet! 

OPEN DAG De Schaapskooi op 1 oktober
Al om 08.00 uur kunt u terecht: we beginnen 
de dag met een Vroege Vogeltelling, 
bedoeld voor zowel ervaren als beginnende 
vogeltellers. Met name kinderen worden van 
harte uitgenodigd. Uiteraard zijn er excursies 
door het landschap, presentaties van de 
verschillende werkgroepen, maar kom vooral 
voor die extraatjes: om 11.00 uur wordt Jan 
Vink ‘gekroond’ tot erelid van de vereniging; 
tussen 13.30 uur en 15.30 uur treedt het 
Arkels Visserskoor op en aan het eind van de 
middag om 15.30 uur worden de winnaars van 
de fotowedstrijd bekend gemaakt.
Kinderen kunnen hutten bouwen van 
wilgenhout, een appelhanger maken en tussen 
12.00 en 13.30 uur zelf appels poffen en 
broodjes bakken. Volwassenen kunnen van 
alles bekijken, lekkere fruitsappen drinken, 

meedoen aan de vogelquiz of de plantenquiz 
en lekker bijpraten met al die bekenden die je 
op zo’n dag ontmoet. 
ALLEMAAL HARTELIJK WELKOM.

Expositie
In de Schaapskooi kunt u genieten van 
het prachtige werk van Jasper de Ruiter. 
Natuurillustraties, noemt hij zijn werk. Echt 
heel erg de moeite waard.

Dia-lezingen
En dan begint het seizoen van de dia-lezingen 
weer: vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom 
in De Schaapskooi op de volgende avonden:

• 6 oktober: Joke Stuurman met Van 
Burgenland tot Bükk. Prachtige beelden 
van vogels en vlinders in Oostenrijk en 
Hongarije.

• 20 oktober: Eric Gibeus met Onderwater. 
Deze fotograaf werd als kind geïnspireerd 
door de onderwaterreizen van Jacques-
Yves Cousteau. Dan hoef ik u niet meer te 
vertellen: kom kijken.

• 3 november: heel bijzonder: 3D en 
Nederlandse vogels door Gerrit van 
Eenbergen en Jan van der Heijden. U 
krijgt dit keer de natuur op film te zien. 
De 3D-brillen worden uitgeleend. Dit is 
spectaculair.

Kortom: er is in en rond de Schaapskooi  veel 
te doen. We hopen u te mogen begroeten.

Namens de vrijwilligers van de 
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden. 



"Uw tanden mogen gezien worden"

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl

COMPLETE VOET BEHANDELING
OOK BIJ U THUIS

Behandelingen
 Nagels knippen
 Nagel omgeving reinigen
 Eelt verwijderen
 Ingroeiende nagels en kloven
 Likdoorns verwijderen
 Verdikte kalk of schimmel nagels
 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 



Vul de ontbrekende achter- 
namen uit Schoonrewoerd  
in. Als u de puzzel goed heeft 
opgelost onstaat er in de grijze 
balk een Schoonrewoerds  
begrip. Gelijke cijfers zijn  
gelijke letters. 
 
1. Wat een groot recht stuk water, 
dat is een ... (8) 2. Het drogen van 
hooi werd vroeger ook veel gedaan 
op ... (2,6) 3. Een edelman in een 
kasteel is een ... (9) (cryptisch) 4. 
Veel nieuwbouw in Naarden, maar 
zeker ook een kijkje waard in het 
... (11) 5. Boeren hebben last van 
muizen in het land maar ook van ... 
(2,4) 6. Veel vis gevangen waaron-
der een ... (5) 7. Je krijgt het met 
groene zeep schoon. Ik denk dat ik 
dat ... (10) 8. Ik hou van het platte-
land, daarom ga ik kamperen bij ... 
(2,6) 9. In grachten is het gevaar-
lijk zwemmen en zeker het springen 
... (3,7) 10. Doe de brieven maar 
op de ... (4) 11. De wasmachine 
doet het goed, de volgende wordt 
weer een ... (5) 12. Je kan voor een 
schutting gaan, maar ik heb liever 
een ... (4) 13. Je kunt rode eten, 
maar ook de witte ... (4) 14. Staat 
de leer nog steeds in de ... (6) 15. 
Het beeld is niet van hout gemaakt 
maar ... (3,4)

WIN EEN ROMMELSCHUUR
KADOBON T.W.V. €20,00  
 
De cheque is te besteden bij de  
Rommelschuur in Schoonrewoerd. 
Overheicop 1A, 4145 KW Schoonrewoerd

Stuur vóór 1 november 2016 het begrip op  
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met  
uw naam en adres en kijk in de volgende  
Klepper of u de winnaar bent geworden! 
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DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
NAAMLOZE FILIPPINE



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

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

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

 

 

 

Particuliere verkoop van  
bomen, struiken en hagen. 

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

 Dakplantaan 
 Beukenhaag 
 Fruitbomen 

Beste kwaliteit bomen tegen 
scherpe prijzen 

 

Tip :  Plant uw boom of struik in de maanden 
oktober t/m april. Dit scheelt in prijs en is beter 

voor uw boom of stuik. 

 
Vraag naar de mogelijkheden of advies. 
Evert van Brenk tel: 0643554916 
Mail : evertvanbrenk@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

 

 



VakantieBijbelClub 2016 
De Bouwplaats
De zomervakantie zit er inmiddels op en 
daarmee ook de VakantieBijbelClub van 
2016. Wat een schitterende week hebben we 
gehad! Niet alleen qua weersomstandigheden, 
maar ook met elkaar. Fijn dat de kinderen 
zo enthousiast waren en we ze de hele week 
hebben zien genieten. 
Als eerste alle ouders bedankt voor het 
vertrouwen in ons en voor het stimuleren 
van uw kinderen om naar de club te gaan. 
We hopen dat ook uw kind een onvergetelijke 
week heeft gehad. Er is genoeg om over na 
te denken als we de vergelijking van God 
met een architect (bedenker/ontwerper) en 
bouwer (maker/schepper) voor ogen houden! 
Wanneer we bijvoorbeeld alleen al kijken 
hoe klein het stipje aarde is vergeleken 
met de grootste planeet. En als de aarde al 
een ministipje is, hoe klein zijn wij dan als 
mensen? Misschien stel ik de verkeerde vraag. 
Hoe groot is die God, de Ontwerper en Maker 
van dit onmetelijke heelal…? 

TERUGBLIK VBC

VBC-bus
Ook dit jaar was er weer de ‘VBC-bus’ die op 
dinsdag en donderdag door het dorp reed om 
de kinderen op te halen. Altijd leuk een ritje in 
de open kar achter een tractor. Bij de kinderen 
viel het in ieder geval goed in de smaak, want 
soms was een extra rit nodig om iedereen 
tevreden te houden. 

Weekindeling
Alle dagen was er een gevarieerd programma 
waarbij zowel ontspanning als inspanning elkaar 
afwisselden. Er werd gezongen, geknutseld, 
gebeden, getimmerd, gegeten, gespeeld en 

nog veel meer. Naast het hoofdthema was er 
elke dag een subthema waar we die dag wat 
op in hebben gezoomd. Onderaan dit artikel 
staan ze genoemd: de architect, de elektricien, 
de schilder en de timmerman.

De boodschap
In deze week kwam de vraag naar voren 
waar wij in ons leven op bouwen. Uiteindelijk 
hebben we alleen een sterke fundering als we 
bouwen op de rots Jezus Christus. Alleen dan 
wordt ons levenshuis gebouwd zoals God het 
bedoeld heeft. Daar ging ook het themalied 
over: ‘U bent de Maker, ik ben de klei. Kneed 
mij en vorm mij, Heer’, verander mij.’ Staan 
wij als Schoonrewoerders ook open om ons te 
laten vormen? Het klinkt ons misschien zwak in 
de oren, maar dit is juist een keuze waar moed 
voor nodig is. Wat houdt u/jou tegen? Onze 
trots? Zegt de klei tegen een pottenbakker 
‘wat maak je´? Nee tuurlijk niet, wat een 
rare vraag. Ga dan de uitdaging aan en laat 
je vormen en ervaar hoe mooi een levende 
relatie met je Maker is!

Sketch
Ook kwam er iedere dag echte bouwmensen op 
bezoek. Katja en stageloper Harry hebben ons 
een kijkje gegeven wat er op de bouwplaats 
allemaal plaatsvindt. Katja moest een hoop 
capriolen uithalen om Harry een beetje wegwijs 
te maken en dat niet zonder gevaar…

Timmerdorp & Guus
Op dinsdag, woensdag en donderdag werden 
er prachtige bouwwerken gemaakt met het 
timmerdorp. Compleet met vlaggenmasten en 
inrichting is drie dagen druk getimmerd om het 
resultaat op donderdagavond aan de bezoekers 
te kunnen laten zien. In al het enthousiasme 
werd het idee geopperd om in de bouwwerken 
door de kinderen een verkoping te organiseren 



voor ons dorpsgenootje Guus Bok. Guus heeft 
de spierziekte SMA. Meer informatie hierover 
is te vinden via www.samenvoorguus.nl. De 
collecte op de afsluitingsavond, de verkoping 
van het timmerdorp en een gift van het 
prijzengeld volleybaltoernooi heeft het mooie 
bedrag van €426,64 opgeleverd. Heel mooi 
dat jullie allemaal zo enthousiast meededen!

Afsluitingsavond
De afsluitingsavond was ook dit jaar weer goed 
bezocht. Het was verhelderend om een indruk 
te krijgen hoe de week is verlopen. Zoals op de 
afsluitingsavond was te horen, had iedereen 
het themalied er goed in zitten.
Fijn dat er zoveel belangstelling was. Allemaal 
heel hartelijk bedankt voor de hulp, inzet, 
vertrouwen en ondersteuning. Als commissie 
hebben wij dit erg gewaardeerd. We bidden 
dat God Zijn Koninkrijk in Schoonrewoerd 
verder opbouwt!

Volleybal
Als afsluiting van de week is er dit jaar een 
volleybaltoernooi georganiseerd voor het hele 
dorp. Op het grasveld achter het dorpshuis 
waren een drietal velden aangelegd, waar 
fanatiek gestreden werd om de overwinning. 
De 6 volwassenenteams en de 4 jeugdteams 
hebben het elkaar behoorlijk moeilijk gemaakt. 
Het team van Bas de Korte bleek uiteindelijk 
niet te verslaan en wisten daardoor de 1e prijs 
te winnen. 

Een hartelijke groet namens de VBC-commissie

Kerstsamenkomst

Hoewel het nog ver weg klinkt, willen we nu 
alvast aankondigen:

24 december zorgen de gezamenlijke kerken 
van Schoonrewoerd  weer voor een prachtige 
kerstsamenkomst. Aanvang 21.30 uur, dit jaar 
in de Hervormde Kerk. 
Om dit samenzijn extra feestelijk te laten zijn 
gaan we weer een projectkoor samenstellen. 
Het koor Zout vormt de basis van dit koor en 
wij nodigen u allen uit om mee te doen. Er 
wordt geoefend op maandagavond van 19.30 
uur tot rond 21.00 uur in De Lichtkring. We 
starten waarschijnlijk op 21 november. 

U kunt zich opgeven bij: 
j.lemcke@oosterlicht.nl 
Meer informatie krijgt u bij opgeven en zullen 
we laten opnemen in de kerkbladen. Let ook 
op de affiches die medio oktober zullen worden 
opgehangen.
 

De voorbereidingscommissie



De groen(t)e 
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie 
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Wij 
hebben de zomer in ons hoofd en nemen u mee 
op een exotische reis naar India waar men dit 
gerecht heeft gemaakt voor de Engelsen. In de 
loop der tijd zijn er veel verschillende versies 
van ontstaan, wij kookten drie voorbeelden, 
zodat u kunt zien welke vrijheden in het recept 
zitten.

Mulligatawny kippensoep (4 personen)

175 gram rode linzen
1,2 liter kipbouillon van 2 kip bouillon blokjes
½ tl kurkuma
100 gr aardappelen in blokjes van 1 cm
3 teentjes knoflook
3 cm verse gember geschild
350 gram kipfilet
1 tl zout
vers gemalen peper naar smaak
3 eetlepels olie
1 tl gemalen komijn
1 tl gemalen koriander
1/4 tl cayennepeper

Kook de kip samen met het zout en wat peper 
in ongeveer een liter water in een half uur gaar 
en snijd deze in blokjes.
Zeef het water en vul dit aan tot 1,2 liter. Door 
hier de bouillonblokjes, linzen en kurkuma 
in en kook dit zachtjes 30 minuten. Daarna 
de aardappelen toevoegen en wederom 30 
minuten zachtjes koken.
Schil intussen de gember en rasp deze zeer 
fijn en snijd de knoflook fijn. Vermeng dit met 
4 eetlepels water.
Pureer de soep met een blender of staafmixer.
In een schone pan de olie op matig vuur 
verhitten. Het gember/knoflook mengsel 
toevoegen alsmede de komijn, koriander 

en cayennepeper. Even roeren en daarna de 
kipstukjes toevoegen en even zachtjes 2 à 3 
minuten meebakken. 
Daarna de gepureerde soep toevoegen. Goed 
roeren en aan de kook brengen en nog een 
paar minuten op laag vuur laten pruttelen. 
Eventueel nog wat zout en peper naar smaak 
toevoegen.

Het testpanel vindt dit een heerlijk pittige 
soep. Bij de eerste hap denk je misschien wat 
vlak van smaak, maar dit is zeker niet zo. Er 
blijft een lekkere, pittige nasmaak hangen. 
Deze soep valt onder de categorie: de betere 
soepen. Het is een soep die rijk gevuld is met 
kip. Het is zeer de moeite waard om deze zelf 
te maken en met heel veel smaak te nuttigen.

Nederlandse Mulligatawny (4 personen)

400 gram kip in grove stukken
2 eetlepels olie
2 eetlepels kerriepoeder
4 uien, fijngehakt
2 teen knoflook, fijngehakt
1 appel
1,5 liter water, kokend
20 witte amandelen
1 wortel, grof gesneden
1 takje peterselie
1 takje selderij
1 laurierblad (ik nam gemalen laurier)
1 eetlepel citroensap



Braad in een grote braadpan de kip aan in twee 
eetlepels olie. Als de kip lichtbruin is, voeg de 
kerrie toe en roer die goed door de olie en dan 
pas over de kip.
Voeg de fijngehakte uien en knoflook toe en 
blijf op een matig vuur goed omscheppen.
Kook in de tussentijd het water, voeg het water 
toe en roer ook de aanzetsels van de bodem.
Voeg de appel in grove stukken gesneden toe 
en zet alles op een laag vuur. Voeg zout en 
peper toe.
Stamp in een vijzel de 20 amandelen fijn en 
voeg die samen met de wortel, peterselie 
en selderij toe. Als je geen zin hebt om het 
laurierblad er later uit te zoeken, gebruik dan 
een snuf gemalen laurier.
De kooktijd is afhankelijk van de dikte van de 
kip. Bij kippenbouten en kipkarbonades is nog 
40 minuten nodig, bij kipfilet in blokjes is de 
soep na 10 minuten klaar. Haal de kip van het 
bot en snijd het in stukjes, voeg de kip toe aan 
de soep. Roer er van het vuur af een eetlepel 
citroensap en een scheut ongeslagen room 
door. Proef de soep en maak op smaak met 
nog wat zout en peper.

Het testteam vond dit een mildere soep dan 
de versie hierboven. De stukjes appel in deze 
soep geven een verfrissende smaak aan de 
soep en de stukjes amandel een lekkere “bite”.
Gewoon een heerlijke soep.

Vegetarische Mulligatawny (4 personen)

1 eetlepel olie
1 grote ui in ringen
1 winterpeen in plakken
2 tenen knoflook fijngesneden
1 stuk gember ter grootte van een duim, 
geschild en zeer fijngesneden of geraspt
300 gram zoete aardappel
100 gram platte snijbonen in ruitjes
200 gram broccoli in roosjes, de steel ook in 
blokjes
200 gram bloemkool in roosjes, de steel ook 
in blokjes
½ courgette in hapklare brokken
1 blikje tomatenpuree, zo’n kleintje
1 chilipepertje, gedroogd
½ tl kurkuma
½ tl gemalen komijn
½ tl gemalen korianderzaad
1 tl zout
0,75 liter kokend water

Braad in een grote braadpan in de olie de ui, 
wortel, knoflook en gember zachtjes tot ze 
lichtbruin worden. 

Schil in de tussentijd de zoete aardappel en 
snijd deze in hapklare brokken. Doe de zoete 
aardappel in de pan en voeg de snijbonen, 
broccoli, bloemkool en courgette toe.
Stamp het chilipepertje in de vijzel fijn en voeg 
toe (een halve theelepel sambal kan ook). 
En voeg het blikje tomatenpuree toe met de 
kurkuma, koriander, komijn en het zout.
Doe er het kokende water bij en roer goed om 
zodat alle smaken zich goed verspreiden. Kook 
totdat de zoete aardappel gaar is.

Het testteam vond dit een zeer stevige 
maaltijdsoep en hier hoeft eigenlijk niets meer 
bij gegeten te worden. Zoeter van smaak tot 
te zoet van smaak. Als de zoete aardappel 
vervangen wordt door bijvoorbeeld rode 
linzen, wordt de smaak heel anders.
Twee van de drie test panelleden vonden dat er 
iets meer “pit” in mocht zitten. Als er in plaats 
van water kippenbouillon wordt gebruikt, komt 
hij al meer op smaak en met een eetlepel 
currypasta (niet in het dorp te koop) zou het 
zeker lekker pittig zijn geweest.

Wij hopen dat u met deze grote variatie aan 
ingrediënten zelf aan de slag kunt met de 
Mulligatawny soep. U laat iets weg, voegt wat 
anders toe en maakt zo uw eigen versie van 
dit Indiase recept.

Gerda van Buuren en Marian Bosma



skcn
Dé kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt!

www.skcn.nl • (0345) 639 555

Dagopvang • Halve dagopvang • Peuterspeelzalen
Buitenschoolse opvang • Voorschoolse opvang
Vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen

Gastouderopvang

Wij zoeken gastouders in Schoonrewoerd!

Opening tunnel



 

 
 

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

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

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

 

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

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

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

Oók uw woning succesvol  
verkopen?  

De 1e stap is een  
GRATIS waardebepaling  
door de makelaars van  

Van den Berg! 

T. 0345 – 599 394 / @vandenbergmakelaars.nl 
WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL 



2. Leeftijd: Ik ben 15 jaar oud

3. Broers/Zussen: Ik heb een zus, Mariska

4. Hobby’s: Ik vind het leuk om met vrienden 

af te spreken

5. School: Heerenlanden College Leerdam

6. Leukste vak op school: Biologie

7. Ik heb een hekel aan: Mensen die blijven 

zeuren

8. Mijn favoriete sport: Korfbal

9. Ik kan geen dag zonder: Mijn mobiel

10. Ik lust geen: Nasi 

11. Ik ben gek op: Chocola

12. Ik word kwaad als: Mensen zichzelf heel 

goed vinden

13. Een slechte eigenschap van mezelf: Ik 

ben nogal chaotisch

1. Naam:  Ilonka Kool

14. Mijn favoriete vakantie: In Italië aan de 

zee

15. Mijn favoriete muziek: Ik houd van veel 

verschillende muziek

16. Mijn favoriete broek: Een spijkerbroek

17. Mijn favoriete app op mijn telefoon: 
Whatsapp

18. Het leukste in het dorp: De 

Schoonrewoerdse markt

19. Dit wil ik worden: Diëtiste

20. Dit moet anders in het dorp: Ik vind 

Schoonrewoed goed zoals het is

21. Tip voor jongeren: Liever te dik in de kist 

dan een feestje gemist

22. Volgende vragen aan: Julian den Hartog

Ilonka

Getrouwd

2 september
Pim Horden & Janita van de Kraats 



Het fruitseizoen is gestart.
In ons dorp is het een drukte van belang door de treinen die tijdens de maanden september en 
oktober door de Dorpsstraat heen rijden. Deze treinen hebben een hekel aan wegversmallingen 
en verkeersdrempels. Het zijn niet de NS intercity’s maar de efficiënte fruittreinen die de fruittelers 
gebruiken om de appels en peren in te plukken. Het is een fraai schouwspel.  

Spannend is het wel voor fruittelers die maanden bezig zijn in hun boomgaarden. Een enkele onweersbui 
kan de oogst verknallen. Een hagelbui vernielt in een paar minuten de volledige opbrengst. Het mooie 
fruit kan naar de appelmoesfabriek. Tientallen Polen zorgen ervoor dat het fruit uiteindelijk in onze 
winkels terecht komt. Zonder Polen geen fruit. 

‘Biologisch fruit is te duur’. Onzinverhaal. Fruit dat in ons land wordt geteeld is veel te goedkoop. Voor 
één kilo mooie  Delbare krijgt de teler slechts 45 eurocent.  In de discussie over ‘gezond eten’  gaan 
we wat mij betreft wel een stap te ver in de betweterigheid van supermarkten.   Het is beter om aan 
de bron te beginnen. Door onderzoek worden er veel minder spuitmiddelen toegepast. De fruittelers 
weten precies hoeveel liter (bestrijdings)middelen er per hectare moet worden gebruikt. 

Wat we in de 
toekomst gaan 
missen zijn “de 
meesters”. Ik bedoel 
daar de vakmensen 
mee die alles weten 
over rassen, telen, 
verzorgen van boom-
gaarden. Daarnaast 
is het bedrijfsrisico 
en de mogelijkheid 
om een normaal jaar-
salaris te verdienen 
voor veel jongeren 
een groot strui-
kelblok. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor 
het ontbreken van 
“de meesters” in de 
landbouw en veeteelt. 
Er gaat een enorm tekort ontstaan aan vaklieden die ook in onze winkels het noodzakelijke onderhoud 
moeten doen. De  loodgieter die zijn vak verstaat  en de echte timmerman zijn uitstervende beroepen. 
Laten we ons dus minder druk maken over gezond en ongezond. Dat weten de gebruikers van sociale 
media echt wel. Kunde en warenkennis zijn minstens zo belangrijk.

Trakteer uw personeel en liefst ook uw klanten dagelijks op een Hollandse appel of peer. 
Scoor je beter mee!

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

Meesters: Anatomie van de motor



Weddingplanners Gerina van Gelder 
(VierJeGeluk in Alblasserdam) en Eline 
Koemans (Feline Wedding & Events in 
Schoonrewoerd) organiseren dit jaar 
de tweede editie van bruidsbeurs Jullie 
Feestje. 

Het feestje begint al op de parkeerplaats. In 
stoere VW-busjes worden de bezoekers naar 
de beursIocatie gebracht:  de rustieke houten 
schuur van De Schaapskooi. Standhouders 
hebben al hun creativiteit gebruikt om hun 
presentatieplaats om te toveren tot een plek 
vol inspiratie en er zijn veel interessante 
workshops. De stoere schuur overal voorzien 
van schitterende styling. Zo staat er in het 
midden van de schuur een enorme lange 
dinertafel, waarop  ieder bord een andere 
stylingsmogelijkheid laat zien. 

Bezoekers maken ieder uur de kans om een 
bruidsboeket te vangen. De bruid in spé die het 
boeket vangt, mag direct in de paskamer een 
trouwjurk passen. Bezoekers die even willen 
bijkomen van alle indrukken kunnen terecht 
op het gezellige foodplein. Bij de uitgang 
staat een goed gevulde goodybox klaar met 
alle informatie van de leveranciers. Perfect om 
thuis alles nog eens rustig door te nemen en 
na te genieten van een sprookjesachtige beurs 
vol prachtige ideeën voor de mooiste dag. 
Bruidsbeurs Jullie Feestje is op vrijdag 28 
oktober 2016 van 16.00 uur tot 21.30 uur én 
op zaterdag 29 oktober 2016 van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Het event vindt plaats in De 
Schaapskooi, A89, Ottoland. Voor tickets en 
meer informatie:  www.julliefeestje.nl 

Jullie Feestje 2
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Graag delen we weer 
een aantal van onze 
belevenissen die we 
mee hebben gemaakt in 
ons werk in Roemenië.

Momenteel zijn we werkzaam in het dorpjeje 
Ungurei. Dit dorpje ligt op een half uurtje 
rijden vanaf Sebes.  Een dorp met circa 200 
gezinnen waarvan het grootste gedeelte tot de 
Roma’s behoort. Van deze gezinnen leeft circa 
10-20% in een uitzichtloze situatie. 
Woningen die meer een bouwval zijn en 
met plastic en gevonden bouwmaterialen 
waterdicht gehouden worden. Meestal een 
eenkamerwoning die wordt gebruikt voor en 
door het gehele gezin. Je zou kunnen zeggen 
een “multi functionele woning”. Hal, kamer, 
keuken, slaapkamer in één ruimte. Nou ja, 
“multi functioneel”? Je leeft in één ruimte, 
je slaapt in één ruimte, je eet in één ruimte 
en als je dan met veel kinderen bent en 
papa en mama zijn allebei ook thuis? Is het 
dan echt “multi functioneel”? Daarnaast een 
interieur dat bestaat uit een wankele oude 
kast, anderhalve stoel en 2 divans die gebruikt 
worden om te slapen voor de hele familie. 

We zijn erop gericht om in eerste instantie 
deze families te steunen en te helpen om 
hun levensomstandigheden te verbeteren. 
Door het uitvoeren van kleine bouwactviteiten 
zoals  zorgen dat de woning waterdicht is, het 
meer leefbaar maken door een aardevloer 
te voorzien van beton of het vervangen van 
het meubilair. Kleine en betaalbare ingrepen 



die weer hoop geven voor de 
toekomst in deze gezinnen. Al 
weten we dat in enkele gevallen 
een nieuwe woning eigenlijk de 
beste oplossing is. 

De Roma’s behoren tot 
een gediscrimineerde 
bevolkingsgroep. Dit betekent 
nauwelijks kans op een vaste 
baan met als gevolg geen vast 
en voldoende inkomen.  Zonder 
voldoende inkomen is het niet 
mogelijk om het huishouden 
draaiende te houden en 
komt het regelmatig voor dat 
kinderen maaltijden moeten 
overslaan. In dat soort gevallen 
voorzien we deze gezinnen van 
voedsel en/of kleding. 

We willen proberen de mensen 
weer voor zichzelf te laten 
zorgen. Zo bouwden we bij een 
ouder echtpaar een varkenskot 
en kochten een varken zodat 
ze  deze in een paar maanden 
vet kunnen mesten om zo een 
eigen vleesvoorraad te hebben 
in de komende winter. 
Uit ervaring  weten we dat de 
winter wit van sneeuw en echt 
koud kan zijn (-20). De meeste 
woningen -of zeg maar hutten- 
worden verwarmd door een 
houtkachel en tegelijkertijd 
is dit het fornuis om eten te 
koken. Brandhout is ook in 
Roemenië erg duur (€40,-/
m3) en voor velen dan ook niet mogelijk 
om voldoende voorraad aan te leggen voor 
de komende winter. Misschien eenvoudig, 
maar door het geven van brandhout weten 
we dat er een warme glans zal komen op de 
kindergezichtjes. 

Door dit alles heen willen we zo de liefde van 
God laten zien. Uiting geven aan Zijn opdracht, 
om de armsten en zij die in nood zijn, bij te 
staan. Een heerlijk werk waar we enorm veel 
liefde en vriendschap terug krijgen. 
Ons verlangen is dat kinderen en ouderen de 
boodschap van Gods liefde in Jezus Christus 
mogen horen en gaan ontdekken dat deze God 
ook hun God wil zijn. 

Tijdens de kindermiddagen klinkt deze 
geweldige boodschap door. In de liederen, in 

de gesprekken. Maar ook in de liefde die we 
aan deze kinderen mogen geven. Bijzonder 
om dan jongens van 13-14 jaar een kleurplaat 
te zien kleuren van de Goede Herder en die 
trots mee naar huis nemen. En een kind dat 
even bij je op schoot wil, een arm om haar 
heen vraagt en dat terwijl je ruikt dat ze zeker 
4-5 dagen niet gewassen is.

Wanneer u meer over onze belevenissen 
wilt lezen, kijk dan op www.facebook.com/
hopeandserve. Of laat even weten als u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen (4x per jaar). 
Wilt u ons helpen? Wilt u dan bidden 
voor ons werk, zodat we steeds weer 
nieuwe mogelijkheden mogen ontvangen. 
Ook is uw financiële steun is van harte 
welkom; NL83RABO0305164732 Diaconie 
Schoonrewoerd o.o.v. Hope & Serve. Bedankt!



b e b g r r o m m e l s c h u u r a z j 

a j v l a d i e s h i g h t e a l p v z 
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e h b r u l y a o l a o h a v e o n e n 
n g s o p l i g h h z o m h g d p f g i 
v b c b u s l b n v z s i p w n e k e t 
e d h h r w m i b e a m b v e a n o v a 
l m a j t a p a e e r r f n k l e p o v 
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dorpsmaaltijd    vroege vogeltelling 
terrazza    Open Doors 
vbc-bus     mannenevent 
glibberwandelen   enveloppenkraam 
mandarijnenactie   Samen voor Guus 
Andre de With    Rode Kruis collecte 
open eettafel    Hooglanders 
strompelen    Anita van Gessel 
vlinders     brandhout 
de bouwplaats    kleurplaat 
ladies high tea    soos 
jullie feestje    rommelschuur 
Schaapskooi    fietstocht 
ouderengym 
 



SCHOONREWOERD

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

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

E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl 

AL RUIM
20 JAAR 

DENBESTEN-WONINGINRICHTING.NL

T/M DECEMBER IEDERE MAAND 
EEN NIEUWE AANBIEDING 
CHECK ONZE WEBSITE



TienerdagboekRemon van Soest
Hallo dames en heren. 

De zomervakantie:
De eerste week toen we vakantie kregen ging ik 
gelijk weg. Ik ging naar Duitsland het plaatsje 
Bad Bentheim. Daar kon je heel veel doen. Je 
kon zwemmen, buitenspelen, naar het centrum 
gaan en Pokémon Go spelen. In het park was 
ook een zwembad, dat was veel te druk dus wij 
gingen naar een ander plaatsje en daar waren 
hele coole glijbanen dat was toen heel leuk. 
Ik was gewoon met ons gezin en met nog een 
vriend van m’n broer. Toen we klaar waren met 
zwemmen gingen we weer 
naar het park en gingen we 
een leuk spel met z’n allen 
doen. 

We hadden toen al een 
leuke vakantie, maar we 
gingen nog niet weg hoor! 
We hadden ook nog de 
EK-finale gezien, die won 
Portugal met 1-0. Ik was 
toen ook voor Portugal. 
Het was tegen Frankrijk, 
daar werd het gehouden. 
We gingen eigenlijk elke 
dag zwemmen omdat het 
zulk lekker weer was, daar 
hadden we dus wel geluk 
mee.  De laatste dag gingen 
we midgetgolfen met Aron, 
Gaston, mijn moeder en 
vader. Toen dat voorbij 
was gingen we nog ff voetballen en slapen en 
toen was de vakantie in Bad Bentheim voorbij. 
En wat heel leuk is gaat heel snel. Toen waren 
er ook al 2 weken verstreken van de vakantie, 
omdat we 2 weken daarheen gingen.

Nu ga ik een stukje vertellen dat ik met m’n 
vader 70 KM gefietst heb. Ik met de wielren-
fiets en m’n vader met de gewone. We wilden 
net gaan vertrekken, alles ingepakt, alles klaar-
gezet maar het was nog steeds keihard aan 
het regenen. Omdat het regende, werden we 
een stuk weggebracht op de heenweg.  Maar 
we hebben nog wel gefietst die dag om even 

wat te eten en ook ff Pokémon Go spelen in 
het restaurant wat net open was. Toen het 
ongeveer half 5 was, hadden we gegeten en 
waren weer terug in het hotel. Mijn vader 
en ik  gingen ff poolen. Ik wist nog helemaal 
niet hoe het werkte, maar gelukkig hielp m’n 
vader me, dus toen ging het wel beter. Alleen 
er zat tijd op dus toen het voorbij was, hoorde 
je keihard een alarm dus al die mensen keken 
naar ons en dat was wel raar. Daarna gingen 
we naar ons hotel en gingen we spelletjes doen 
o.a. yahtzee, ganzenbord, mens erger je niet. 
En toen het klaar was ging m’n vader een serie 
kijken en ik filmpjes. Toen was de dag voorbij.

De volgende dag gingen we eerst ontbijten. 
We moesten goed ontbijten, want we gingen 
70 km fietsen, dus best veel. Toen hadden we 
ontbeten en gingen we fietsen. Het was best 
vermoeiend, dus stopten we een paar keer 

tussendoor om wat te eten en te drinken. 
Eigenlijk alleen drinken omdat ik en m’n vader 
nog steeds vol zaten van het ontbijt �.

Eén keer was ik verkeerd gereden omdat ik ver 
voorruit ging fietsen. Gelukkig zag ik m’n vader 
de andere kant op fietsen en ben ik weer snel 
omgedraaid en er achteraan gegaan. 

Ik heb een hele leuke vakantie gehad!

Ik geef het dagboek door aan Remco Beumer



Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit

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



Onze start is in Vianen op onze vaste 
wandelavond.  We leven nu begin september 
en dat betekent: het eerste stuk mag nog 
oneffen terrein zijn, maar na negenen moet 
het pad verhard zijn, want dan is het inmiddels 
te donker.  

Jaren geleden hadden we een prachtig pad 
gelopen langs en tussen oude, geknotte 
wilgenknoesten. Ik herinnerde me dat als 
een leuke wandeling over een smalle kade 
ergens tussen de weg naar Lexmond en het 
Merwedekanaal. Meestal mag ik helemaal niet 
kiezen en hebben zij al grote plannen, maar 
dit keer vielen zij wat stil toen we tijdens het 
kopje koffie vooraf vroegen: “Waar gaan we 
lopen?” Ik greep mijn kans en opperde mijn 
idee.  Mijn twee wandelmaatjes begrepen 
eerst niet goed wat ik bedoelde. Ik lichtte toe: 
“Dat paadje waar je vroeger met de kinderen 
liep en dan aan het eind ging picknicken.” Oh 
ja, dat gaf duidelijkheid.

Op pad dus: de wijk uit, over de Helsdingse 
Achterweg langs het voormalig kapelletje en 
kaasboer Van Rossum. Aan het eind bij de 
provinciale weg naar Lexmond naar links en 
het eerste paadje links: door een hekje waar 
alleen voetgangers door kunnen. Graspaden 
struinen, heerlijk! Een stukje rechtdoor, een 

Strompelen en glibberwandelen
reiger, vier koeien en twee pony’s. Dan al snel 
rechtsaf en zo bereiken we die kade. Het is 
een kade langs het water:  de oude Zederik.

Oef, zo mooi, maar… ik was vergeten dat het 
echt een oude, vergeten kade is. Er wordt niet 
gemaaid, er wordt geen pad onderhouden. 
Het loopt heel schuin af en toe. Boomwortels 
en afgebroken takken vormen obstakels die 
we gelukkig nog wel kunnen zien, maar die 
zelfs terwijl we ze zien, nog nare hindernissen 
vormen. De enorme, oude stammen, gescheurd 
en uit elkaar gebogen van de wilgen, versperren 
ons soms bijna geheel de doorgang. Het gaat 
maar langzaam. We willen niet zwikken, niet 
in een gat stappen, niet van de schuine kade 
in de sloot glijden, niet geprikt worden door de 
brandnetels die groeien tot boven de heupen, 
niet glibberend in een slakkenspoor of zelfs op 
meerdere –lijfjes onze wandelschoen plaatsen 
en hulpeloos onderuit gaan… En ondertussen 
willen we ook van alles wel: wel een beetje 
kletsen, maar we kunnen niet naast elkaar 
lopen; wel om ons heen kijken, maar echt, 
dan maak je een smakker; wel goed luisteren 
naar vogels en geheimzinnig geritsel, maar 
door de inspanning hoor ik alleen mijn eigen 
ademhaling. 
Af en toe staan we dus maar even stil. 
Rondkijken, luisteren en even een praatje. 
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Tussen de bomen iets verderop trekt de 
grondmist naar boven. Alle bomen staan 
zonder stam en de twee paardenkoppen die 
over het hekje leunen, lijken aan geen lijf of 
poten vast te zitten. 

Dan strompelen we weer verder. Gelukkig is het 
niet nat, dan hadden we hier echt niet kunnen 
lopen. Ik voel mijn kuiten van het schrap 
zetten. Ik merk dat mijn rug protesteert tegen 
het voortdurend schuin lopen. Ik denk dat 
mijn fysiotherapeut niet zo blij is met de keuze 
van vanavond. Mijn dappere medewandelaars 
klagen niet. Hans maakt zelfs regelmatig foto’s 
van de knoestige bomen om ons heen. We 
ploeteren verder en ik schaam mij een beetje.

Maar er komt een eind aan dit pad. Op een 
driesprong gaan we naar links langs het water. 
Breder pad, gemaaid pad, middenin zelfs iets 
verharding van steentjes. We komen op adem 
en pakken meteen een steviger tempo. Ik bied 
mijn excuus aan over het eerste stuk: “Ik wist 
niet meer dat het zo onbewandelbaar was…”. 
Twee paar ogen kijken me aan met verbaasd 
opgetrokken wenkbrauwen. Lastig pad, ja. 
Maar wel mooi en spannend toch? “Mijn rugpijn 
is over, hoor!” meldt Hans opgewekt.

We wijzen elkaar op de damp uit de sloten, 
op piepkleine kikkertjes die snel voor ons uit 
het gras inschieten, op een plukplaats van een 
buizerd en we genieten.

Bij het kanaal is de picknickplaats. 
Tegenwoordig staat er zelfs een 
bankje, dat was vroeger niet zo. 
We staan er even stil en delen 
onze versnapering: dit keer een 
pepermuntje. Vervolgens gaan 
we weer linksaf en volgen het 
pad. Het wordt al snel donker 
nu. We zien het dubbel rood 
van de Bolgarijense brug. De 
lantaarns gaan aan. Het geurt 
een beetje naar herfst. Maar dat 
zeggen we niet hardop, want die 
zomeravonden zijn nog zo heerlijk. 

Jolanda & Hans Lemcke
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Mededelingen van het bestuur DVS

Samenstelling bestuur en vacatures
Na een fijne vakantieperiode gaat ook 
het vrijwilligerswerk weer van start. Het 
komend seizoen staat er voor ons weer een 
druk programma te wachten en de eerste 
bestuursvergadering is al achter de rug. 
Inmiddels hebben alle leden een persoonlijke 
brief van ons ontvangen en wij willen u 
vriendelijk vragen om deze brief ook goed te 
lezen omdat er belangrijke punten in genoemd 
worden. Wij hebben echt extra bestuursleden 
nodig want het is u ongetwijfeld niet ontgaan 
dat DVS al enige maanden zonder voorzitter 
draait. Het huidige bestuur vangt dit prima op, 
maar dit kan niet lang zo duren. Wij hebben al 
een aantal mogelijke kandidaten benaderd, tot 
nu toe zonder resultaat. Wij verwachten echt 
niet dat iemand zich spontaan aanmeldt voor 
deze functie, maar informeren mag natuurlijk 
altijd! 

Als voorzitter heb je de kans om direct invloed 
uit te oefenen op ontwikkelingen die van 
belang zijn voor het dorp en om, samen met de 
gedreven bestuursleden, initiatieven te nemen 
die de leefbaarheid van ons dorp kunnen 
beïnvloeden. Enige politieke- en bestuurlijke 
affiniteit zijn wel gewenst. De praktijk heeft 
ons geleerd dat een gemiddelde investering 
voor een bestuurslid 3 à 4 uur per week, 
met één avond, voldoende kan zijn. Het blijft 
vrijwilligerswerk, maar we vertegenwoordigen 
bijna 280 leden en het is dus niet geheel 
vrijblijvend. Maar buiten dat, hoe leuk is het 
om mee te werken aan de toekomst van ons 
mooie dorp! 

Gezien alle belangrijke en zeer interessante 
zaken die op ons bord liggen, is naast een 
voorzitter, versterking van het bestuur 
dringend noodzakelijk. Oorspronkelijk was 
DVS opgezet met negen bestuursleden, dit 
aantal is ook vastgelegd in onze statuten en 
het Huishoudelijk Reglement met de escape 
dat we met minder bestuursleden ook mogen 
draaien. Dit levert wel zijn beperkingen op en 
maakt dat je keuzes moet maken welke zaken 
je wel of niet direct oppakt. Op dit moment telt 
het DB maar drie leden, aangevuld met drie 
commissieleden die zich specifiek bezighouden 
met organiseren van diverse activiteiten, 
Verkeer&Groen en de Speelvoorzieningen. Het 
bestuur DVS is, in het licht van de toekomstige 

ontwikkelingen, van mening dat de huidige 
opzet van de DVS zijn langste tijd heeft gehad. 
We wachten uw reacties dus met spanning af!

Opening beschilderde tunnel Overheicop
Nadat op 20 juni jl. de opening helaas uitgesteld 
moest worden door het slechte weer, is de 
tunnel uiteindelijk op maandagmiddag 27 juni 
jl. geopend door de wethouder T. Meijdam. 
Nadat de genodigden en de kinderen van 
de basisschool op school getrakteerd waren 
op allerlei feestelijke lekkernijen, zijn ze om 
15.00 uur vertrokken naar de tunnel. Deze was 
feestelijk versierd en samen met de jongste en 
oudste leerling heeft de wethouder vervolgens 
het lint doorgeknipt. Het eindresultaat is echt 
prachtig geworden en onze dank gaat uit naar 
allen die hieraan vrijwillig meegewerkt hebben. 
De opmerking ‘de tunnel is het lelijkste punt 
van Schoonrewoerd’ zal nu dus ook niet meer 
in De Klepper staan.

Onkruidbestrijding
Ook wij hebben, net als vele bewoners, 
geconstateerd dat er in ons dorp veel onkruid 
te zien is. Nadat we hierover met de gemeente 
Leerdam contact opgenomen hebben, 
kregen we het volgende antwoord: Omdat 
er geen gebruik meer gemaakt mag worden 
van bestrijdingsmiddelen, is het alternatief 
branden wat een ander straatbeeld oplevert. 
Het onkruid wordt wel vaker bestreden maar 
daarmee wordt niet het straatbeeld gehaald 
dat bewoners gewend waren. Met andere 
woorden: er zal in de regel meer onkruid te 
zien zijn dan voorheen, dus misschien moeten 
we inderdaad weer met het afgietsel van de 
aardappelen aan de gang. Een andere tip 
is wat zout en kokend water strooien op de 
plaatsen met onkruid.

Raadsplein 25 augustus 2016
Op 25 augustus was Schoonrewoerd weer als 
eerste aan de beurt voor het nieuwe seizoen van 
het Raadsplein wat door de gemeente Leerdam 
wordt georganiseerd. Een heel mooi initiatief 
wat ook openheid geeft in de standpunten 
van de politieke partijen. Wellicht vanwege de 
warmte en de nog lopende zomervakantie werd 
dit Raadsplein maar matig bezocht. Wel prettig 
dat de airco de temperatuur aangenaam hield 
in het Partycentrum.



Naast de raadsstukken die besproken 
werden als voorbereiding op de volgende 
raadsvergadering kwamen een aantal 
onderwerpen aan bod die ons dorp betreffen. 
Kees de Korte vertelde over de vorderingen 
van de bouwplannen van de Noachschool (zie 
hiervoor het artikel elders in deze Klepper). 
Een terugkerend onderwerp is het terrein van 
HOVO. Op een vraag van ons aan Wethouder 
Meijdam over de stand van zaken werd 
aangegeven dat er geregeld contact was tussen 
de Wethouder en de Projectontwikkelaar. Tot 
nu toe zijn er geen aanwijzingen wanneer er 
gestart wordt met de bouw. De bezwaren zijn 
ingetrokken en met een kleine aanpassing 
op het plan en goedkeuring daarop zou er 
gebouwd kunnen worden. Een kink in de kabel 
is wel dat een aantal potentiële kopers het 
lange wachten blijkbaar beu waren en elders 
een appartement hebben gekocht. Wordt 
vervolgd…

De stand van zaken met betrekking tot het 
verplaatsen van de grens van het dorp werd ook 
gepresenteerd. De reden hiervoor is uitgebreid 
aan bod gekomen op een drukbezochte 
informatieavond voor de zomervakantie. Er 
ligt nu een concept waarin de grens vanaf de 
Schaikseweg bij de rotonde tot halverwege de 
polder in wordt getrokken richting de Diefdijk.
Vandaar langs een grote afwatering midden in 
de polder naar het Schoonrewoerdse Wiel.
‘Het Bos’ zou daarbij gespaard blijven en bij 
Leerdam blijven. De Diefdijk zou dan voorlopig 
met rust gelaten worden. Een wijziging van 
nummers en postcodes aan de Diefdijk is een 
mega operatie waarbij ook ‘het Gelders’ en de 
gemeente Vianen bij betrokken moet worden. 
Uiteraard is in het concept ook een voorstel 
opgenomen om de onduidelijkheid van 
Overheicop op te lossen. Ook dit onderwerp 
wordt vervolgd…  

Voetbalkooi
Zoals u in Het Kontakt hebt kunnen lezen heeft 
de gemeenteraad van Leerdam ingestemd 
met het verzoek om een voetbalkooi of 
vergelijkbare constructie op te nemen in de 
begroting van 2017. Het is nu afwachten wat 
er uiteindelijk in de begroting komt. Over de 
locatie zijn we het nog niet eens.
Alle opties hebben hun voor- en nadelen. En 
voor dit geldt dat velen een sportfaciliteit 
voor de oudere jeugd een goed idee vinden, 
zolang het maar niet voor de eigen deur is. We 
houden u op de hoogte.

Bewegwijzering naar Bel Company
Ook dit probleem loopt alweer lange tijd 
maar heeft nog steeds niet tot een oplossing 
geleid. We begrijpen dat dit probleem met 
de vrachtwagens die in eerste instantie de 
Steenovenweg inrijden nog steeds dagelijks 
aanwezig is en we spreken de gemeente 
Leerdam er ook herhaaldelijk op aan. 
Vooralsnog is er geen situatie gevonden die 
het probleem oplost. De oorzaak ligt meer in 
het feit dat het adres van de kaasfabriek aan 
de Steenovenweg ligt. Alle chauffeurs rijden 
op navigatie en houden daarom de borden of 
verwijzingen niet of nauwelijks in de gaten. 
Een adreswijziging heeft voor de kaasfabriek 
heel veel praktische gevolgen en stuit zeer 
begrijpelijk op weerstand. Er zijn plannen 
om de fabriek in de toekomst uit te breiden 
met wellicht een directe ontsluiting naar de 
rondweg. Daarmee zou het probleem opgelost 
zijn.

Buurtmanifestatie
Op 15 september a.s. vindt de jaarlijkse 
Buurtmanifestatie weer plaats, deze keer 
georganiseerd door wijkraad Leerdam West. 
Tijdens deze manifestatie worden alle wijk- 
en dorpsraden uitgenodigd voor een gezellige 
bijeenkomst die bij toerbeurt georganiseerd 
wordt. Uiteraard is het bestuur van DVS ook 
vertegenwoordigd bij deze manifestatie. De 
gemeente Leerdam bedankt op deze manier 
de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, ook 
wordt de ‘Kei van de Wijk’ bekend gemaakt.

Werkconferentie
Deze staat gepland op 19 september a.s. in 
het Dak te Leerdam en is een vervolg op de 
conferentie die gehouden is in november 2015. 
Alle bestuursleden van de wijk- en dorpsraden 
zijn hiervoor uitgenodigd. Op de conferentie 
staat Wijkgericht Samenwerken centraal. 
Hoe werk je samen met wijk- en dorpsraden 
onderling, bewoners, maatschappelijke 
organisaties en de gemeente? En wat is daar 
allemaal voor nodig om dat te laten slagen? 
Ter voorbereiding op de conferentie zijn 
er interviews afgenomen met de wijk- en 
dorpsraden, betrokken ambtenaren en de 
wethouder. Hieruit is een aantal rode draden 
en thema’s naar voren gekomen die van belang 
zijn voor de ontwikkeling van wijkgericht 
werken. Die worden op de conferentie gecheckt 
en besproken. Aan het einde van de avond 
hopen we met elkaar een aantal gedeelde 
uitgangspunten te kunnen formuleren, zodat 
we gezamenlijk de contouren en de thema’s 
van de visie op wijkgericht werken met elkaar 



in beeld hebben gebracht.

Wijkschouw
De jaarlijkse Wijkschouw voor Schoonrewoerd 
staat gepland voor 14 oktober a.s., mocht 
u nog punten van aandacht hebben dan 
verzoeken wij u deze aan ons door te geven 
via onze secretaris (zie colofon) of via 
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com.

Enquête/Dorpsplan
Aan het einde van dit kalenderjaar willen we 
een zogenaamd Dorpsplan op tafel hebben 
met daarin uitgewerkt een serie thema’s die 
richting geven aan onszelf en de bestuurders 
hoe het dorp zich de komende tien jaar binnen 
de gemeente Vijfheerenlanden zou kunnen 
ontwikkelen. De thema’s sluiten aan bij de 
resultaten van de grote dorpsenquête, deze 
vormt een prachtige voedingsbodem voor het 
Dorpsplan. De rapportage van de resultaten 
van de enquête is in onze kraam tijdens de 
Jaarmarkt gepresenteerd. DVS zal sturend zijn 
voor de inhoud 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 ons dorp. Dat dit enige 
tijd kost heeft verder geen uitleg nodig. 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.

Dorpsraad
Het huidige bestuur van DVS is van mening dat 
er een andere bestuursstructuur moet komen. 
Wij denken dan aan een Dorpsraad die zich 
vooral zal gaan richten op de ‘grote’ zaken met 
betrekking tot de toekomst van het dorp en 
hiervoor met de politiek en relevante partijen 
aan de slag zal gaan.
Het idee voor een Dorpsraad moet nog volledig 
worden uitgewerkt. Gezien de minimale 
bezetting van ons huidige bestuur ligt dit idee 
nog even in de ijskast maar moet in het komend 
jaar wel worden opgepakt. Wat duidelijk is dat 
daarmee de huidige bestuurlijke opzet van 
DVS zal veranderen en een wijziging van de 
statuten noodzakelijk is. Kortom: veel zinvolle 
klussen te doen!

Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Op 3 september jl. hebben we allemaal weer 
kunnen genieten van een geweldig aanbod 
van creatieve dorpsbewoners die hun deur 
voor ons allemaal open hebben gezet. Vooraf 
bij het lezen van de kleurrijke folder word 
je al helemaal blij van het feit dat we zulke 

Waaldijk 134 • 4214 LD  Vuren  •  0183 63 11 49  •  e: reproservice@hetnet.nl

detorenrepro.nl

Printen, plotten, kopiëren,
familiedr ukwer k en meer !



geweldige mensen in ons dorp hebben. Een 
bijzonder initiatief en een pluim voor de 
organisatie.  

Verlichting Dorpsstraat
Het is u wellicht niet ontgaan dat de verlichting 
aan de Dorpsstraat is gerenoveerd. Net 
voor het verschijnen van de vorige Klepper 
kregen wij van de gemeente Leerdam de 
melding. De bestaande lichtmasten worden 
opnieuw beschilderd, er komt een nieuw 
nostalgisch bovenstuk (armatuur) op de 
palen met daarin een LED-lichtbron. De 
nieuwe armaturen verspreiden een warm/wit 
licht, dit is wel een verandering ten opzichte 
van de huidige verlichting. Het lichtniveau 
voldoet aan de richtlijn openbare verlichting 
(ROVL 2011). De lichtmasten voldoen aan 
de gewenste beeldkwaliteit voor historische 
verblijfsgebieden, zoals vermeld in het 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 
van de gemeente Leerdam. De installatie sluit 
na renovatie aan bij de doelstellingen van het 
Energieakkoord.
 
Burendag 2016
Op zaterdag 24 september a.s. is weer de 
landelijke Burendag. Wij als DVS hopen dat 
u dit initiatief oppakt om u buren (nog) beter 
te leren kennen, al is het alleen maar om 
samen koffie te drinken. Originele initiatieven 
worden beloond, kijk hiervoor op de site van 
het Oranjefonds in samenwerking met Douwe 
Egberts. 

Sinterklaasfeest
Het lijkt nog ver weg, maar voor je er erg in 
hebt is het weer zo ver. Eind oktober wordt de 
speculaasverkoop weer gehouden waarvan de 
opbrengst besteed wordt voor dit geweldige 
kinderfeest dat gehouden wordt op zaterdag 
19 november a.s. Noteer deze data vast in uw 
agenda!

Tot slot
Tot zover de informatie die wij u uiteraard 
niet wilden onthouden. Ook willen wij 
nogmaals een oproep doen aan (nieuwe) 
dorpsbewoners die nog geen lid zijn van 
DVS. Steun ons door lid te worden van onze 
vereniging, de contributie is € 7,50 of € 4,50 
(vanaf 65 jaar) per jaar, dus dat kan geen 
reden zijn om geen lid te worden. Aanmelden 
kan via ons secretariaat (zie colofon) of via 
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw aanmelding.

Met vriendelijke groet 
namens bestuur DVS

Gera de Jong (secretaris) 

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

Expositie in Lingesteijn
Tot eind september zijn in Lingesteijn de 
pentekeningen van Wim Slagboom te zien.

Wim Slagboom is een geboren en getogen 
Leerdammer. Hij tekent graag gebouwen, 
stadsgezichten en landschappen, maar ook 
techniek/machines.



Op zaterdag 24 september is de  jaarlijkse 
grote rommelmarkt op Overheicop 1 van 9.00 
– 13.00 uur. Vanaf 9.30 uur zal er een verkoop 
bij opbod zijn. Op het buitenterrein zijn er 
allerlei kramen met tweedehands goederen, 
maar de rommelschuur en de boekenschuur 
zijn natuurlijk ook open.  
Er zal een enveloppenkraam zijn waar u altijd 
prijs heeft. Bij het intekenvel zijn er voor 1 
euro mooie prijzen te winnen. Dit jaar zijn er 
geen bloemstukjes te koop. 
Op het overdekte terras kunt u koffie/thee/
limonade met zelfgebakken cake of taart 
kopen. Iets later op de morgen is er soep 
en zullen er broodjes hamburger gebakken 
worden. 

Onze Rommelschuur is iedere 2e en laatste 
zaterdag van de maand open van 9.00 – 12.00 
uur. We krijgen regelmatig tweedehands, 
maar ook nieuwe spullen binnen. Het is dus 
de moeite waard om telkens bij ons binnen te 
lopen.

De opbrengst is voor het onderhoudsfonds van 
de Gereformeerde kerk. De Rommelschuur 
steunt ook andere goede doelen. Een vast 
doel is de Stichting Sabatu-Pontianak. Deze 
stichting zorgt voor gehandicapte kinderen 
in Indonesië met operaties, fysiotherapie en 
protheses. 
Er gaat ook regelmatig kleding en linnengoed 
naar Stichting Sovata. Deze stichting zorgt voor 
ouderen en jonge gezinnen die in Roemenië 
onder erbarmelijke omstandigheden leven. 
De goederen worden persoonlijk door mensen 
uit Nederland overhandigd. Veel kinder- en 
babykleding gaat naar een kindertehuis in 
Roemenië dat gerund wordt door Gera Verrips. 
Af en toe gaan er giften naar andere goede 
doelen die op ons pad komen, bijvoorbeeld de 
voedselbank. 

Als u spullen heeft die u niet meer gebruikt, 
kunt u deze altijd op de openingstijden bij ons 
brengen. Wilt u meer informatie, dan kunt u 
bellen met onze contactpersoon: 
Gerrit Middelkoop tel: 0345-642198

Gezamenlijke 
zendingsavond
Ook dit jaar wordt er weer een gezamenlijke 
zendingsavond georganiseerd. Dit jaar over de 
Vervolgde Kerk. Wereldwijd worden miljoenen 
christenen gediscrimineerd, mishandeld of 
zelfs gedood om hun geloof.  

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk 
over je geloof kunnen praten; het lijken heel 
vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-
Korea kan alleen het bezit van een bijbel er 
al toe leiden dat je met je hele gezin in een 
concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en 
andere moslimlanden kunnen christenen vaak 
alleen maar in kleine groepen samenkomen in 
het geheim.  

Een spreker van Open Doors vertelt over 
christenvervolging, onder meer aan de hand 
van eigen ontmoetingen met vervolgde 
christenen. Waar worden christenen vervolgd 
en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk 
zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook 
een inspirerende boodschap. Over volharding 
in geloof, moed en de kracht van gebed.  

Open Doors is een interkerkelijke organisatie 
die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. 
Open Doors brengt bijbels, geeft training en 
praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig 
landen. Meer informatie is te vinden op www.
opendoors.nl.  

De bijeenkomst wordt gehouden op D.V. 
20 oktober  in het Dorpshuis en begint om 
19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. U bent van 
harte uitgenodigd om bij deze gezamenlijke 
zendingsavond aanwezig te zijn.  

Hartelijke groet vanuit 
de kerken van Schoonrewoerd

Collecte
De opbrengst van de KWF collecte 2016 is het 
mooie bedrag van € 1.073,15.

Een ieder hartelijk bedankt.

Diana en Aartje Vuurens  
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“Fijn dat ik nog thuis kan 
blijven wonen”
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U woont zelfstandig en u hebt extra zorg nodig? 
Misschien tijdelijk of voor langere tijd. Verpleging 
en verzorging door medewerkers met een 
reformatorische identiteit, dat is een vertrouwd idee. 

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

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



Het Ouderenkonktakt heeft, samen met 
initiatiefnemer Janet de Zeeuw, het eerder 
gelanceerde idee van de Dorpsvereniging 
voor een plek om elkaar te ontmoeten, 
opgepakt.

Zij zijn samen de mogelijkheid aan het 
onderzoeken om ergens een plek te creëren 
waar ouderen, alleenstaanden, oude en 
nieuwe dorpsgenoten, en eenieder die zich 
aangesproken voelt bijeen kunnen komen om 
zo een stukje invulling te geven aan de nieuwe 
participatiemaatschappij. 

Het zal een plek worden waar iedereen, 
ongeacht leeftijd, afkomst of kerkelijke 
gebondenheid terecht kan. Een plek waar men 
met elkaar in gesprek kan raken door middel 
van bijvoorbeeld koffie drinken met elkaar, een 
spel, een spreker die het een en ander komt 
vertellen over dingen die ons bezig houden 
(bijvoorbeeld  een wethouder, een notaris, een 
rattenvanger, noem maar op). Gesprekken 
die kunnen leiden tot het uitwisselen van 
problemen, waar men in bepaalde situaties 
tegenaan loopt, en hoe die eventueel opgelost 
kunnen worden.

Dit jaar nog zal daar meer informatie over 
komen en zal er te zijner tijd ook een vragenlijst 
bij alle bewoners van Schoonrewoerd door de 
bus komen waarin gevraagd wordt zich op 
te geven voor hulpverlening bij kleine en/of 
grotere klussen bij eenieder die daar behoefte 
aan heeft. Te denken valt aan een keer rijden 
naar het ziekenhuis of een ziekenbezoek, het 
ophangen van een lampje of iets dergelijks, 
het schrijven van een brief, kleine klusjes in de 
tuin, het vegen van een straat bij sneeuwval.
Dit allemaal natuurlijk na het bekijken of er 
in de nabije omgeving van de hulpvrager niet 
een oplossing gevonden kan worden.
Uit onderzoek blijkt dat er niet vaker dan één 
à drie keer per jaar een beroep gedaan wordt 
op de hulpaanbieder.

In eerste instantie willen wij beginnen met één 
keer per maand open te zijn, met de hoop dat 
dit één keer in de week kan worden bij genoeg 
enthousiasme.

Gezocht wordt nu nog naar een goede plek! Er 
zal subsidie aangevraagd moeten worden en 

er moeten enthousiaste mensen op af komen.
Wij zijn er druk mee bezig en hopen u alvast 
een beetje warm gemaakt te hebben voor het 
idee.

Wie weet… tot ziens!

Janet de Zeeuw en Akkie Langerak

Nieuw initiatief van het Ouderenkontakt
voor mensen van alle leeftijden!

Hoogeindse Kleding Zolder

De Hoogeindse Kleding Zolder zamelt  goede, 
gebruikte, dames-, heren en kinderkleding 
(met toebehoren) in en verkoopt deze tegen 
betaalbare prijzen. 

De Hoogeindse Kleding Zolder is elke vrijdag 
van 13:00 tot 16:00 uur en de eerste woensdag 
van de maand van 10:00 tot 12:00 uur open. 
Er is gelegenheid te passen.

Heeft u kleding liggen die niet meer wordt 
gedragen? Deze kunt u bij ons kwijt! Lever de 
kleding in tijdens de openingstijden of deponeer 
deze in de daarvoor bestemde container op 
het terrein: Hoogeind 30 a (achterom).

De opbrengsrt van de kledingverkoop is 
bestemd voor goede doelen. Dit jaar gaat de 
opbrengst naar de voedselbank in Leerdam.

Meer informatie op: 
www.hoogeindsemarkt.nl/HKZ. 
Of kom eens langs!

Hoogeindse Kleding Zolder
Hoogeind 30a, Leerdam

0345-599742



Vloeren

Wanden

Ramen

Wij voeren voor u uit

Let op!

NSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN INSTALLATIEBEDRIJF 

DEN BESTEN 

 
 

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 

 



september
24 september 9:00-13:00 uur Grote rommelmarkt, Rommelschuur
27 september 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente
27 september 19:00-20:15uur Start club groep 5-6 Gereformeerde Kerk, in de Lichtkring

oktober
1 oktober 8:00-16:00 uur Open dag Natuur- & Vogelwacht, De Schaapskooi
4 oktober 19:00-20:30uur Start club groep 7-8 Gereformeerde Kerk, in de Lichtkring
5 oktober  Najaarsreisje, Ouderenkontakt
6 oktober 20:00 uur Dialezing Joke Stuurman: Van Burgenland tot Bükk, in De 

Schaapskooi
13 oktober 12:00 uur Open eettafel Ouderencontact in het Dorpshuis
14 oktober  Wijkschouw, DVS en gemeente Leerdam
20 oktober 19:30 uur Gezamenlijke zendingsavond in het Dorpshuis
20 oktober 20:00 uur Dialezing Eric Gibeus:  Onderwater, in De Schaapskooi
25 oktober 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente
28 oktober 20:00-21:30 uur Start club voor tieners Gereformeerde Kerk, in de Lichtkring
28 oktober 16:00-21:30 uur Bruidsbeurs Julllie Feestje, in Ottoland
29 oktober 10:00-17:00 uur Bruidsbeurs Julllie Feestje, in Ottoland

november
3 november 20:00 uur Dialezing Gerrit van Eenbergen en Jan van der Heijden: 3D 

en Nederlandse vogels, in De Schaapskooi
17 november 12:00 uur Open eettafel Ouderenkontakt in het Dorpshuis
19 novemebr  Sinterklaasintocht
21-25 november  Mandarijnenverkoop, Ouderenkontakt
22 november 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente

december
24 december 21:30 uur Kerstsamenkomst in de Hervormde Kerk

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

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

Uw groente-
en fruit specialist

Kwaliteit
is onze garantie

ACTIVITEITENKALENDER



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

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

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

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

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


