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Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
J. Versteegt, secretariaat
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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
Verkeer & Groen
Teunis van Bruggen

641751

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
M.J. Verrips, scriba

701009
642076

Hervormde gemeente
Ds. E. van der Poel
Jan Meerkerk, scriba en jeugdver.

642572
642121

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729
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
Esther Taal
Anja Dokter
Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd

519372

0900-8844

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdtwintig
Het was zo gezellig op de Jaarmarkt! Prachtig
weer en veel mensen die een praatje kwamen
maken. Heerlijk zoveel ontmoetingen en
gesprekken. Wij stonden dit jaar met de
Klepperkraam naast de Dorps Vereniging
Schoonrewoerd en dat is ons goed bevallen.
Enerzijds omdat nu goed zichtbaar was dat we
twee aparte groepen zijn. De redactieleden
van De Klepper worden weleens aangesproken
door dorpsbewoners over zaken die juist de
DVS regelt en andersom. Er was nu geen
vergissing mogelijk.
Ook was het goed om naast elkaar te staan,
omdat zo goed zichtbaar werd dat we wel heel
erg bij elkaar horen. Een actieve DVS maakt
dat je in een dorp veel dingen hebt om over
te vertellen in de dorpskrant: De Klepper. De
DVS organiseert zaken en pakt dingen aan.
Zaken waar wij als dorp veel aan hebben
op het gebied van welzijn, voorzieningen,
woongenot en activiteiten. De presentatie
van het Dorpsplan Schoonrewoerd in een
handzaam, mooi uitgevoerd boekje maakte
het bijna weer verwarrend: allebei de kramen
toonden letters en teksten. Maar ik denk dat
het niemand ontgaan kan zijn: Schoonrewoerd
is een mooi en actief dorp (een b(l)oeiend
INHOUD
16±: Koen Crum
50 vragen: Ard-Jan Kaan
Activiteitenkalender
BWK: Dorpsmaaltijd
De groen(t)e bladzijde: salade
De Schoonrewoerdse zoekvreter
DVS: Mededelingen van het bestuur
DVS: Verslag vragenuurtje 12 april
EHBO cursus reanimatie met AED
Epilepsiecollecte
Fiotopagina Koningsdag
Fotopagina jaarmarkt
Hervormde Kerk: Krakelingenverkoop
Het Linge Loods Paradijs
Hope & Serve
Jaarmarkt 2017
Kinderhoekje
Kunstwedstrijd
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Noachschool
Oranjevereniging
Ouderenkontakt
Tienerdagboek: Sara Swaanen
VakantieBijbelClub
Vogels in Schoonrewoerd
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dorp, zegt de ondertitel van het dorpsplan) dat
kan niet zonder een actieve DVS en daarvan is
het dan weer goed om verslag te kunnen doen
in De Klepper.
Maar… wat vooral –hoop ik- duidelijk geworden
is: voor een b(l)oeiend dorp heb je mensen
nodig. Dus lees dat prachtig uitgevoerde
dorpsplan en pak die gele kaart. Laat uw
belangstelling zien en doe mee!
In de kraam van De Klepper was het kaasraden
weer reuze populair. Jan Zijderveld werd
de winnaar: de kaas woog 13100 gram en
hij zette in op: 13162 gram. Verschillende
mensen hebben een mand met lekkers van de
kaasboer Verkroost of van Gerda van Buren
gewonnen: Arie van Weverwijk, Gijs Bonovrie
en Jasper de Wit. Allemaal gefeliciteerd en
dank voor het meedoen. De foto’s verderop
in deze dorpskrant tonen het plezier dat we
samen deelden.
Klepper 120 biedt weer veel lezenswaardig
artikelen: over onze mooie omgeving door
Hans de Braal, over Het Linge Loods Paradijs
in Asperen, over Koen Crum, Sara Swaanen
en Ard-Jan Kaan. Er is nieuws van de Vakantie
Bijbel Club, Van de Natuur- en Vogelwacht;
de
scholen,
de
dorpsvereniging,
het
ouderenkontakt, de kerken kortom: iedereen
heeft weer erg zijn/haar best gedaan om De
Klepper een afwisselende inhoud te geven.
In de kookrubriek staan salades centraal. Wat
kun je daar eigenlijk veel mee variëren. Probeer
het echt uit, het zijn heerlijke recepten. Bij de
Klepperkraam hebben we staan mijmeren:
hoe bereiken we de jeugd met gezonde
dingen? Hoe krijgen we ze aan de groente?
Met deze frisse, smakelijke salades moet dat
toch lukken!
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 121 is vrijdag 1 september.
Klepper 121 zal rond 22 september
worden bezorgd.

Techniekweg 11
4143 HW Leerdam
T 0345-870087
M 06-13540592

Sinds
Openingstijden:
ma.
: 8.00 - 18.00 uur
di.
: 8.00 - 12.30 uur
woe.
: 8.00 - 18.00 uur
do.
: 8.00 - 18.00 uur
vrij.
: 8.00 - 20.00 uur
zat.
: 8.30 - 16.00 uur
Buiten deze tijden op afspraak
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U/jij bent van harte
U
welkom in ons
geheel vernieuwde
bedrijf in Leerdam

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

Dealer van:

1. Naam: Ard-Jan Kaan
2.
3.
4.
5.

Adres: Koningin Wilhelminastraat 6.
Geboortedatum: 5 mei 1971.
Geboorteplaats: Goes.
Beroep: Docent bewegingsonderwijs/
motorisch remedial teacher/decaan.
6. Getrouwd met: Arma.
7. Kinderen: Annemijn, Danielle, Emmely
en Dirk-Jan.
8. Huisdieren: geen.
9. Hobby’s: muziek maken en luisteren,
koken, lezen, natuurlijk ook sporten en
met het gezin er op uit.
10. Leuk in je werk: kinderen die overtuigd
zijn dat ze iets niet kunnen juist iets
aanleren; ‘yes het is gelukt’. Verder het
actief bezig zijn, maar ook gewoon er zijn
voor leerlingen.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: als problemen zo groot zijn en je
niet kunt helpen zodat je je machteloos
voelt.

12. Lievelingsmuziek: klassieke muziek,
piano/orgel muziek, maar ook goede
gospelmuziek waardeer ik. Pas ontdekte
ik de componist/pianist Ola Gjeilo:
schitterend.
13. Wat voor soort TV-programma’s
vind je leuk/interessant: nieuws en
actualiteiten of samen met Dirk-Jan naar
een natuurfilm kijken.
14. Favoriete lectuur/boeken: informatieve
boeken of levensverhalen b.v. Hoe Rudolf
Vrba ontsnapte uit Auschwitz, Donald
Duck, Weet en de Elsevier.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
skiën, wielrennen en roeifietsen, klimmen
in de bergen en van de zomer wil ik gaan
surfen/zeilen met de kinderen.
16. Lievelingseten: Italiaans eten, vis en
soep.
17. Mooiste auto: B-kadett (we zijn getrouwd
in mijn oldtimer).
18. Mooiste/leukste vakantieland: ZuidAfrika.
19. Favoriete
vakantiebesteding:
de
bergen.
20. Wat vind je van politiek: van alle
regeringsvormen
is
de
democratie
de minst slechtste. Het is nodig en ik
bewonder het geduld van politici, alleen
snap ik het trage tempo soms niet.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: FD voor het financiële nieuws, het
RD waar ik de artikelen interessant vind.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: via Arma ben ik in
Leerdam terecht gekomen. Samen zochten
we naar een woning. Schoonrewoerd
sprak ons erg aan.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: het is erg mooi om
de kerstnachtdienst te begeleiden op
het orgel. Ik begeleid de gemeentezang
in eigen gemeente, soms ook in de
gereformeerde kerk. Op de Noachschool
heb ik ook m’n steentje bijgedragen in het
bestuur.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
Huibert en de Wiel.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
kaasfabriek.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd:
sportfaciliteiten en een zwembad.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: gemoedelijke

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.

sfeer, de winkels, de school en de kerk.
Wat vind je vervelend en waarom: dat
mensen zich al snel verheﬀen boven de
ander. Je maakt jezelf, of jouw gewoontes
of cultuur dan tot norm.
Waar ben je trots op: Arma die
regelmatig ’s nachts doorbikkelt, als de
kids iets presteren b.v. Dirk-Jan die er weer
een avi bij heeft, en m’n eigen gemaakte
pizza’s met heeeel dunne bodem.
Waar heb je spijt van: dat ik niet altijd
bereid was om van anderen te leren en
dus door scha en schande moest leren.
Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die leven met een
beperking en niet kijken naar wat ze niet
meer kunnen, maar kijken naar wat ze
nog wel kunnen.
Wat is je hartenwens en waarom: dat
wij, als gezin bij Gods Koninkrijk behoren.
Voor het laatst gehuild: bij het
overlijden van m’n schoonmoeder. Ook
muziek maakt me emotioneel. Een
melodie/tekst, een stem, je merkt dan:
daar waar woorden stoppen, begint de
muziek.
Leukste jeugdherinnering: surfen op
de Noordzee en slapen op de tafelberg in
Kaapstad, fantastisch.
Droomvakantie: met het gezin op
reis naar Israël, staat nog op mijn
wensenlijstje, net als Zuid-Afrika, Canada
en op wintersport naar Noorwegen. In een
droom kan er veel…
Wie wil je nog eens ontmoeten:
Mozart, al kan dat natuurlijk niet, wel leuk
om over te dromen.
Waar maak je je boos over: mensen
die precies weten hoe het moet, maar zelf
geen initiatief nemen.
Waar ben je blij mee: met iedere
nieuwe dag. Wat is belangrijker, gisteren,
vandaag of morgen?
Waar heb je moeite mee: nee zeggen
tegen snoep/chips.
Welke hoop koester je: vrede met God
en alle mensen.
Goede eigenschap: energiek, geduldig.
Slechte eigenschap: mijn levenspatroon
opleggen aan de ander.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: gezin, familie, vrienden,
leerlingen en de kerk.
Waar maak je je het meest zorgen
over: ik ben benieuwd hoe we over 30 jaar
terugkijken op onze beeldschermcultuur
die gepaard gaat met inactiviteit. In de

45.

46.

47.

48.

49.

Middeleeuwen gaf men kinderen alcohol
om ze rustig te houden……
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: Op de bank zetten, 100
km gaan fietsen om rustig na te denken
waarom mij dit nu overkomt.
Gouden tip voor de Klepper: Prima,
bij ons wordt hij altijd direct gelezen. Ik
maak van de tip een top.
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
dat ik een dubbelganger heb rondlopen
die regelmatig voor verwarring zorgt
(m’n 2-lingbroer). Op 17 juni hoop ik het
IJsselmeer rond te fietsen om geld in te
zamelen voor sport4hope (260km) t.b.v.
de kankerbestrijding.
Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou
zijn:
sportfaciliteiten
regelen,
geluidsoverlast verminderen van de
rondweg aan de Amaliastraat.
Vraag van Chiel Sinke (50 vragen
vorige keer): Het valt mij op dat ik nog
nooit een oudere gymdocent gezien heb.
Hebben jullie een eigen cao binnen het
onderwijs, zodat je eerder met pensioen
mag? Of hebben jullie een ander geheim?
Bedankt voor het compliment Chiel. Er
zijn wel oudere gymdocenten, alleen zien
ze er jong uit... Chiel wij hebben geen
aparte cao. Het klopt dat het fysiek een
zwaar beroep is, je moet zuinig zijn op je
lichaam. Aan de andere kant dwingt het je
om je enigszins fit te houden. Als ik om me
heen kijk dan zie ik collega’s tobben met
lichamelijke klachten die een ander vak
geven. Het vak is dus niet zozeer bepalend.
Ik denk dat je zelf verantwoordelijk bent
voor je gezondheid en als je gezond bent
het vooral een gave is van je Schepper.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Aart Verrips.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Wat is je droom
met jullie huis en wanneer schat je in dat
jullie helemaal klaar zijn?

13. Een slechte eigenschap
van mezelf: Dingen
uitstellen tot het laatst
14. Mijn favoriete vakantie:
Naar Scandinavië
15. Mijn favoriete muziek:
Dance
16. Mijn favoriete broek: Een
korte broek
17. Mijn favoriete app op
mijn telefoon: Whatsapp
18. Het leukste in het dorp:
Voetballen met mijn
vrienden
19. Dit wil ik worden:
Ecoloog/bioloog
20. Dit moet anders in het
dorp: Betere plek om te
voetballen
21. Tip voor jongeren: Niet
verslaafd aan je Playstation
zitten
22. Volgende vragen aan:
Aron van Soest

1. Naam: Koen Crum
Leeftijd: 17
Broers/Zussen: Ik heb een zus AnneMarieke
4. Hobby’s: voetballen, vissen, aquaria
5. School: Wellant College in Gorinchem
Opleiding: Sportvisacademie
6. Leukste vak op school: Biologie
7. Ik heb een hekel aan: Huiswerk
8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Een voetbal
10. Ik lust geen: Broccoli
11. Ik ben gek op: Pizza
12. Ik word kwaad als: Mensen liegen
2.
3.

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.

Ouderenkontakt
Op 7 april hebben we onze lentefair
gehouden. Dit was weer gezellig. We hebben
veel mensen gezien en gesproken, maar toch
hadden wij het gevoel dat er minder bezoekers
waren dan vorig jaar. Nu kan het zijn dat u
wel wilde komen, maar al iets anders had die
dag. Hopelijk zal het een volgende keer beter
uitkomen. Weet u nog iets om de fair nog
aantrekkelijker te maken, dan bent u altijd
welkom bij één van de commissieleden en
zullen we er serieus over nadenken of het iets
voor ons is en haalbaar kan zijn.

de foto met elk been in een ander land. Na
nog wat gewinkeld te hebben zijn we naar het
plekje Wagenberg gereden om daar de dag af
te sluiten met een diner. We kunnen terugzien
op een gezellige dag, waar veel (bij)gepraat
en gelachen is.
Ook brengen we de ouderengym weer onder
uw aandacht. Deze wordt door een klein groepje
ouderen bezocht en zij willen er graag nieuwe
leden bij. Denkt u dat het misschien toch iets
voor u is, kom dan een keer vrijblijvend kijken
op woensdagochtend van 10:00 tot 11:45 uur
in het dorpshuis. Het zou heel jammer zijn als
dit stukje sociale gebeuren zou verdwijnen.

De
najaarsavond
hopen we op 4 oktober
te houden. Er komt
dan iemand van de
Historische
Vereniging
uit
Leerdam
een
presentatie verzorgen.
Noteert u deze avond
alvast in uw agenda.
Op 31 mei zijn we met
70 personen een dagje
uit geweest. Dit jaar
zijn we het Brabantse
land ingetrokken en wel
naar
Baarle-Nassau.
Daar hebben we, nadat
we eerst van koffie met
gebak hebben genoten,
een
kaarsenmuseum
bezocht. Dit was erg
indrukwekkend, omdat
de forse kerkkaarsen
door één man met de
hand werden gemaakt.
Hij was hier 7 dagen in de week mee bezig.
Alles is van kaarsvet (was) gemaakt en elk
detail, hoe klein ook, is er op verwerkt. Nadat
de gids haar verhaal had verteld en we nog
even rond gekeken hadden, zijn we weer
terug gegaan naar de zaal waar we eerst
koffie hadden gedronken. Daar werd toen een
heerlijke lunch geserveerd.
In de middag was er een rondrit met een gids
gepland, die het één en ander vertelde over de
geschiedenis van Baarle, zoals dat in de streek
daar genoemd wordt. Zoals eenieder weet, is
er een Nederlands en een Belgisch gedeelte.
Dit is op straat te zien, want de grens loopt
midden door de stad. Sommigen gingen op

Wat de open eettafel betreft, daar zit een
stijgende lijn in. Er zijn regelmatig nieuwe
mensen die aan komen schuiven en het heel
gezellig vinden om met dorpsgenoten de
maaltijd te gebruiken. Wilt u ook een keer
komen, geeft u zich dan op bij Jolanda van
Dijk, tel: 642241. De eerstvolgende maaltijd
is op donderdag 15 juni, de keer daarna is op
donderdag 21 september. De inloop is vanaf
12:00 uur en om ongeveer 13:30 uur wordt
er afgesloten. De kosten zijn €6,50 per keer. U
bent van harte welkom in het dorpshuis.
Het Ouderenkontakt

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl
Kirstie Kuipers
Kalverweg 15
Schoonrewoerd
Kortenhoevenseweg 18
Lexmond
06-19292749
www.pedicuremetzorg.nl
pedicuremetzorg@hotmail.com

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

Het Linge Loods Paradijs
We zitten lekker in de schaduw in de
tuin bij Carolien de Kort. Met op de
achtergrond de goed hoorbare drukte
van de jaarmarkt op de Dorpsstraat, die
voor even aan ons voorbij gaat. “Die
tijd ken ik ook,” grinnikt Gemma van
Weverwijk en ze knikt met haar hoofd
richting het geluid van het café. “Hier in
Schoonrewoerd groeide ik op, hier ging
ik naar de Noachschool en als tiener hing
ik ook graag en genoeg rond bij café De
Zwaan. Met veel plezier denk ik daaraan
terug, maar we gaan allemaal verder.”
Tegenwoordig heeft Gemma haar eigen
“Linge Loods Paradijs”. Een bedrijf
waarover ze graag wil vertellen.
Het “Linge Loods Paradijs” vind je net over de
Lingebrug langs de rivier de Linge in Asperen.
Verscholen achter een boomgaardje tref je er
een winkel aan met een divers en verassend
assortiment aan. “Naast al ons lekkers is er ook
aandacht voor het verhaal achter het product
en tijd voor elkaar en liever geen haast. Dat
vind ik minstens net zo belangrijk naast al het
andere.”
Ontmoeting en verbinding
“In een ver verleden was ik werkzaam als
etaleuse bij Hamberg in Leerdam. Dat was

een leuke en creatieve tijd, maar tegelijkertijd
merkte ik al snel dat ik andere ambities heb.”
Een vacature in een heel andere richting
trok enorm. Gemma solliciteerde en ging
werken in de winkel op een bio-dynamische
zorgboerderij in Breda. “Dit lag veel dichter
bij mij. Dit is de plek waar verandering een
grote rol heeft gespeeld. Ik heb er twee jaar
met heel veel genoegen mogen werken. We
hadden er een eigen zuivelmakerij, een breed
scala aan groente, vers van het land en vlees
van eigen vee. Er was tijd voor mens, dier
en ambachtelijk werk.” Maar helaas heeft de
winkel het niet mogen redden. Het werd tijd
voor een nieuw plan, en een volgende stap.
“Mijn vader, Peter van Weverwijk, is fruitteler
en handelaar en al langer speelden we met
het idee om een winkel te beginnen. Iets in de
combinatie van biologische producten waar ik
inmiddels meer en meer in thuis mag zijn, met
zijn kennis op het gebied van hoogwaardig
regulier Hollands fruit, en daarbij het goed
voor elkaar en voor jezelf zorgen (voedsel,
maar ook onthaasten) wat ik inmiddels had
ontdekt als rijkdom voor mezelf en dus waard
om daar ook anderen over te vertellen. Ook
haar creatieve kant kan ze er goed in kwijt.
En dat is alleen al terug te zien in het knusse
interieur wat voornamelijk bestaat uit bij
elkaar verzamelde tweedehands spulletjes,

maar ook het uistallen van de producten wordt
met veel zorg en oog voor detail gedaan. Met
mijn vader maakte ik plannen: iets verkopen,
maar ook iets te bieden hebben en een plek
om te ontmoeten…”
Mensen komen elke keer weer verrast
binnen: “Maar dit had ik niet verwacht..”
Het idee is inmiddels werkelijkheid geworden.
Afgelopen september, de warmste maand
van 2016 heeft Linge Loods paradijs haar
deuren geopend. Zoals al eerder gezegd tref
je er een verrassend en divers assortiment.
Met een vader die voor fruit met kwaliteit
zorgt, is heerlijke Asperse boomgaardsap en
zelfgemaakte jam een vanzelfsprekendheid,
maar je vindt er ook biologische groente.
De bio-dynamische Boerderij Noorderlicht
in Noordeloos levert met recht de lekkerste
boerenkaas. Het biologische vlees komt van
boerderij De groene Geer uit Nieuwland.

Verder vind je er een diversiteit aan producten
uit de streek, en vooral: producten met smaak
en van hoge en eerlijke kwaliteit, dat is de
kern.
“We zijn ook druk bezig alles rond te krijgen
voor ons toekomstige terras, want ik wil graag
gelegenheid bieden aan mensen om aan te
schuiven en deel te nemen. Even een kopje
koffie of proeven van onze huisgemaakte
baksels, bereid met zorg en aandacht. Daarbij
wil ik dan een lunchkaart presenteren, die
je in zal laten zien dat vegetariër zijn zo erg
nog niet is.” De plek van Linge Loods Paradijs
is uniek en eigen. Langs de winkel loopt een
geliefde fietsroute en ook veel wandelaars
komen langs. De prachtige rivier ‘De Linge’
in Gelderland is een trekpleister voor velen
die van een (korte) vakantie willen genieten.
“Maar juist de mensen die in de regio wonen,
wil ik er graag bij betrekken.” Dat dat goed
lukt, blijkt wel uit het feit dat Gemma nog
nauwelijks heeft geadverteerd en al volop
aanloop heeft. “Het gaat veel via via en met
berichtjes op facebook. Mensen zijn verrast
als ze hier binnen stappen. Geen idee wat
de mensen hadden verwacht en dat maakt
me ook niet uit.” Des te groter de verrassing
en des te leuker de ontmoeting. Elkaar leren
kennen, en verbinding maken.” Mijn zoektocht
naar gezondheid en gezond eten heeft me veel
geleerd en gebracht en ik ben er nog lang niet,
maar alles wat ik tot zover heb ontdekt geef ik
graag weer door.”
Bewust leven, dus ook bewust genieten
In de nabije toekomst wil Gemma ook graag
activiteiten gaan organiseren. Iets educatiefs
in de keuken, workshops in en over de tuin.
Een imker uitnodigen voor een lezing. Of
met een klasje kinderen door de boomgaard
banjeren. De ruimte is er zeer geschikt voor.
Al pratend zie ik het Linge
Loods Paradijs alsmaar
groeien. Het is niet alleen
Gemma die hier hard voor
werkt en veel plezier aan
beleeft, ook moeder Elly is
er graag te vinden, en opa
en oma maken ook een
hoop mogelijk. Daar waar
het op de zorgboerderij
mee begon, mag hier
worden voortgezet: er is
plek voor ieder met eigen
vaardigheden in eigen
tempo.
Gemma (29), een jonge

Dorpsmaaltijd
Op D.V. zaterdagavond 1 juli zal er wederom
een dorpsmaaltijd plaatsvinden op het
dorpsplein voor de Nederlands Hervormde
Kerk.

onderneemster met lef, spreekt enthousiast,
maar ook bedachtzaam over de stappen en de
plannen die ze heeft. “Weet je, ik ben dankbaar
voor waar ik nu mag zijn. Ik leef meer dan ooit
tevoren en ik merk dat het me energie geeft
als ik mijn talenten inzet en instap op een
project, zoals dit. Het is op mijn pad gekomen
en het past mij.”

Dit keer een heuse middeleeuwse barbecue
met vlees aan het spit, soep, groenten en fruit.
Het plein zal middeleeuws worden aangekleed
en er is een heus schavot. We eten van een
plank, aan zelfgemaakte houten picknicktafels
met kruiken en kannen. Voor de kinderen zijn
er oud-hollandse spellen.

Het Linge Loods Paradijs: Een plek om eerst tot
rust te komen en daarna pas je boodschappen
te doen. Welkom aan de Oude Zuiderlingedijk
4b, te Asperen. www.lingeloodsparadijs.nl
Jolanda Lemcke

Komt u gezellig mee-eten? Neem wel zelf uw
soberste servies mee, te weten een aardewerk
soepkom en beker, lepel en mes (we gebruiken
geen vorken) en indien mogelijk een geblokte
rode, blauwe of bruine theedoek.
Prijs voor volwassenen € 12,50, € 7,50 voor
de tieners en € 5,- voor kinderen.
U
kunt
zich
opgeven
via
de
flyer
die binnenkort in de bus valt of via:
bwkschoonrewoerd@outlook.com

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.

VERKOCHT
Ook úw woning succesvol verkopen?
Vraag nu een vrijblijvend(e)
adviesgesprek l waardebepaling aan!
WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL
Westwal 34 l LEERDAM l (0345) 599 394

THUIS in úw regio!

x
x
x

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

DE SCHOONREWOERDSE
ZOEKVRETER116
CRYPTOFILIPPINE
Cryptofilippine 120

Vul Schoonrewoerd
gerelateerde woorden
in volgens de gegeven
cryptische omschrijving.
Breng de letters over naar
de gelijkgenummerde vakjes.
Bij juiste invulling leest u een
Schoonrewoerds citaat in het
balkje onder het diagram.

1

20

2

19

5

14

1. Die club staat er
gekleurd bij. (16) 2. Een
startslot voor opa’s en oma’s.
(14) 3. Gaan daar de warme
stenen over de toonbank?
(6,3,4) 4. Gerenoveerde
pleister. (8,7) 5. Geen lange gang. (11) 6. Vruchten
polijsten. (11) 7. Het is glad
af om Schoonrewoerd. (7) 8.
De buurt van de textiel verwerker. (8) 9. Onze naasten
lusten er wel kaas van. (10)
10. Hart voor het feest. (12)
11. Grondzaak. (10) 12.
Europeaan die karweitjes
doet. (10) 13. De noot
wandelt voor de A. (1,1,1)
14. Is de dom gesloopt in
deze straat? (7) 15. Deze
krant koop je bij de Dagwinkel. (1.1) 16. Geef in het café
een gratis rad. (6,4) 17.
Dronken aks. (8)
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De prijs wordt thuisbezorgd.
Gefeliciteerd!
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De prijswinnaar 119 is:

RIK DE JONGH, OVERHEICOP.
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WIN EEN KADOBON VAN DE
KARWEI, GESPONSORD DOOR
OUDENAARDEN

Stuur vóór 18 augustus 2017 het antwoord,
uw naam en adres op naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl Kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook
inleveren via de brievenbus. Prins
Bernhardstraat 8, Schoonrewoerd.
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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.

Nieuwe en
gebruikte motoren

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

Honda / Suzuki dealer

Oranjevereniging
Koningsnacht
Na een alternatieve vrijmarkt vorig jaar in het
partycentrum gingen we dit jaar toch weer
voor een Koningsnacht met een vrijmarkt
de avond voor Koningsdag. Om 18.30 uur
konden de verkopers starten met het inrichten
van hun tafel of kleedje, maar wat schetste
onze verbazing: net na 18.00 uur kwamen
de eerste mensen al. De Dorpsstraat was
afgesloten voor verkeer en de mensen die aan

of anders inleveren bij de rommelschuur. Die
ging speciaal even open voor deze spullen,
ook daar nog hartelijk dank voor. Al snel was
het laat en ruimde iedereen zijn spullen weer
op. Het was een geslaagde avond. Wij als
Oranjevereniging liepen na afloop nog even het
dorp na zodat de bewoners geen last hadden
van achtergebleven papiertjes en rommel.
Koningsdag
Al vroeg in de morgen waren we weer
present bij het partycentrum om de tent
voor de pannenkoekenbakkers op te bouwen.
Daarbij krijgen we al jaren hulp van 2
oud-bestuursleden Jan en Patrick om alles
klaar te zetten en aan te sluiten. Jongens:
bedankt! De eerste bakkers waren ook al in
aantocht en het beslag werd gemaakt. Al gauw
rook je de eerste pannenkoeken en wafels al.
Daar liep het al snel weer op rolletjes, zodat
wij ons konden voorbereiden op een nieuw
spel wat we bedacht hadden.
De strijd om de schat
Dit spel werd in 2 grote groepen gespeeld.
De verdeling ging erg makkelijk, want buiten
vroegen de kinderen: “Mogen we de jongens
tegen de meiden?” Dat was oké, de jongens
werden team oranje en de meiden team roodwit-blauw. Iedereen kreeg een slinger met
de kleuren van het team en al snel werd er
fanatiek gestreden om zoveel mogelijk kokers
te verdienen om met die code de schat te
openen. Maar er zat wel een addertje onder
het gras… de jongens hadden de meeste
kokers, maar de meiden wonnen, want die
hadden de winnende code in hun koker. De
meiden wonnen voor hun hele team allemaal
een grote lolly en voor de jongens waren er 2
grote zakken met spekkies die ze met elkaar
konden opeten.

de Dorpsstraat wonen hadden
hun auto op een andere plaats
geparkeerd.
Hiervoor
nog
hartelijk dank. Al snel kwamen
er veel mensen en ontstond er
een echte vrijmarkt. Maar net
voor 19.00 uur begon het te
regenen… Oh nee hè, niet weer!
Maar… het was een klein buitje
voor het stof. De eerste kopers
waren er ook al snel en het werd
erg gezellig. Veel spulletjes
kregen een nieuwe eigenaar.
De niet verkochte dingen die je
niet meer mee wilde nemen kon
je in 1 van de containers doen

Aubade en pannenkoekenlunch
Dit was de eerste keer met onze nieuwe
burgemeester. Agnita deed een mooi woordje
op het dorp en bedankte ook Andrea voor haar
inzet tijdens de afgelopen 12 jaar. Ze gaat het
bestuur verlaten. Wij zongen met elkaar het
Wilhelmus en het Schoonrewoerdse volkslied
wat ook dit jaar weer geschreven werd door
Karin van Dalen. De bloemen en het bedankje
voor de burgemeester werd dit jaar aangeboden
door Harm de Leeuw en Nick Burggraaf, allebei
uit groep 3. De muziek was dit jaar niet van de
bazuin, want die konden niet. Ditmaal was de
eer aan DES uit Everdingen. Hierna was het
tijd om met elkaar te gaan eten en al gauw
zat het hele partycentrum vol met hongerige
kinderen. De pannenkoeken smaakten erg
lekker en waren ook zo op. Daarna nog een
lekker ijsje en op naar de volgende activiteit.
Zeskamp
Deze zeskamp werd gehouden in de
Amaliastraat. Er waren leuke spellen uitgezet
en al snel kwamen de eerste deelnemers
zich melden. Er deden 6 teams mee en de
sfeer zat er goed in. Al snel werd er fanatiek
gestreden om de hoofdprijs van 100 euro. Na
een spannende middag werd deze hoofdprijs
gewonnen door het bierteam. Iedereen
bedankt voor jullie leuke reacties op deze
zeskamp, wij vonden het ook weer leuk om te
doen en in de feestweek zullen we vast weer
een zeskamp organiseren, dus heb je nu spijt
dat je niet mee gedaan hebt, dan kun je vast
gaan oefenen voor over 2 jaar.

Bingo
Ook deze activiteit was aangevraagd door veel
dorpsbewoners. De zaal ging open om 19.30

uur en er stonden al mensen voor de deur
om naar binnen te gaan. Al snel stroomde de
zaal vol met mensen en tegen de tijd dat we
begonnen kon er niemand meer bij. Het werd
een gezellige avond met vele mooie prijzen
die voor een deel gesponsord werden door de
plaatselijke ondernemers. Ook hiervoor onze
dank. Maar de echte hoofdprijs werd gewonnen
door familie Vroeghe; dochter Anna won een
compleet verzorgd diner voor 4 personen van
het restaurant het Veerhuis in Leerdam. Eet
smakelijk en laat ons horen hoe het was.
Dit was onze Koningsdag; een lekker druk
programma wat wij met elkaar met heel veel
plezier voor jullie in elkaar gezet hebben. Als
jullie nog eens iets willen laat het 1 van ons
dan weten en misschien doen we dat volgend
jaar dan wel. Wij hebben genoten en gaan ons
na de zomervakantie weer buigen over een
nieuw programma voor volgend jaar.
Dodenherdenking

Ook dit jaar zijn wij als Oranjevereniging naar
de doden-herdenking geweest in Leerdam en
in Hei-en Boeicop. En hebben we namens de
bewoners van Schoonrewoerd bij allebei de
gemeenten een bloemstuk gelegd. Dit is ook
een onderdeel van de Oranjevereniging waar
we elk jaar heengaan, maar eigenlijk nooit iets
over schrijven. Toch wilden we dit met jullie
delen. We hopen dat er steeds meer mensen
naar de herdenking gaan. Volgend jaar is de
Noachschool aan de beurt om te helpen bij de
kranslegging in Leerdam.

Koningsdag

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

De groen(t)e bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Het
liefst kiezen we voor seizoensgroente, deze
keer gecombineerd met Leerdammer kaas in
zomerse salades.
Salade met Leerdammer kaas
2 personen
150 gram gebraden kipfilet
100 gram belegen Leerdammer kaas
150 gram ijsbergsla
1 zoetzure appel (bijv. Wellant; deze verkleurt
niet snel)
1 el azijn
1 tl mosterd
zout en peper naar smaak
30 gram pijnboompitten
1 el zonnebloem- of olijfolie
1 el citroensap
1 tl honing
1 teentje knoflook (uit de knijper)

virgin, van de eerste persing. Wil je liever een
neutrale smaak kies dan voor de olijfolie die
ook geschikt is voor bakken en braden, die
heeft een minder sterke smaak. Heb je een
mooie olie zoals hazelnoten- of walnotenolie,
gebruik die dan gerust.
Variaties in azijn: gewone keukenazijn kan,
maar die is scherp van smaak. De witte
wijnazijn en rode wijnazijn zijn milder en
geven een extra smaak aan de dressing. Wil je
nog meer aroma, kies dan voor de donkere of
lichte balsamico azijn. Ook kun je een deel van
de azijn vervangen door citroensap.
Toevoegingen: allerlei groene kruiden doen
het er lekker door, gedroogd of nog mooier
vers.
Zomerse salade met piccalilly en ei
2 personen

Snijd de kipfilet en kaas in reepjes
of blokjes.
Was de sla en snijd deze fijn.
Snijd de appel in kleine blokjes.
Rooster de pijnboompitten even in
een droge koekenpan.
Doe alles bij elkaar in een kom.
Klop een sausje van de azijn,
mosterd, olie, citroensap, honing
en knoflook en voeg eventueel
wat zout en peper, naar smaak,
toe. Schep het sausje door de sla.
Het testpanel at deze salade bij
gebakken (nieuwe) aardappels.
En ze vonden het een heerlijke salade. Voor
er een foto gemaakt kon worden was alles al
opgegeten.
Basisrecept vinaigrette
3 el olie
1 el azijn
1 tl mosterd
Doe alles in een kom en klop stevig met een
vork, of met twee vorken of met de garde. Als
het even duurt voor de vinaigrette op tafel
komt, klop dan vlak voor het serveren nog een
keer door. Lukt het kloppen niet goed, gebruik
dan een schoon jampotje met deksel: alles
erin en schudden maar.
Variaties in olie: de lekkerste is olijfolie extra

3 eieren
6 blaadjes krulsa
1 komkommer
2 el piccalilly (merk Kühne uit de Dagwinkel)
100 gram geraspte Leerdammer original
Kook de 3 eieren zacht, laat schrikken en pel
ze.
Was de sla, haal de harde kern eruit en verdeel
de sla over twee borden.
Snijd de komkommer in de lengte doormidden.
Haal er met de kaasschaaf 4 mooie lange
plakken vanaf, bewaar die voor de garnering.
Snijd de rest van de komkommer in smalle
reepjes.
Meng in een kom de piccalilly met de
komkommer en verdeel het over de borden.

Leg daarop de eieren, in kwarten gesneden.
Schaaf daaroverheen de Leerdammer.

VakantieBijbelClub

De inspiratie voor dit gerecht komt uit het
boek Lekker lunchen! een uitgave van Bel
Nederland bv, de maker van onder andere
Leerdammer kaas.
Testpanel: Dit is een zomerse, lichte salade. De
piccalilly is mooi in balans met de komkommer
en de kaas, zeker niet overheersend. Als
lunchsalade is het wat aan de lichte kant, tenzij
je een kleine eter bent. Als voorafje is het
zeker wel geschikt, verdeel deze hoeveelheid
dan over 4 borden. Ook lekker met nieuwe
aardappeltjes als lunchgerecht.
Wij wensen u een lekkere zomer toe.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Jaarlijkse
krakelingenverkoop
Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie
van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
op 5 en 6 juli 2017 de verkoop van de echte
Heukelumse kralingen. De krakelingen zullen
overdag en 's avonds huis aan huis worden
verkocht in heel Schoonrewoerd.
De opbrengst van de krakelingen komt ten
goede aan de Stichting Cubamigos. De
Stichting Cubamigos wil met haar activiteiten
en informatieverstrekking dienstbaar zijn aan
de christenen en kerken in nood op Cuba door
het verlenen van zowel geestelijke, praktische
als financiële hulp. Meer informatie is te vinden
op www.cubamigos.nl
Hartelijke groet,
Zendingscommissie Schoonrewoerd

Beste kinderen en ouders van ons dorp!
Weet jij het al? Op dinsdag 15 t/m donderdag
17 augustus zal er weer de VakantieBijbelClub
in ons dorp gehouden worden! Alle kinderen
van groep 1 t/m groep 8 zijn van harte
uitgenodigd.
Het thema dit jaar is: “(T)op survival!” We
beginnen de dagen met bidden, zingen en een
Bijbelverhaal. Daarnaast worden er allerlei
creatieve werkjes gemaakt en staan er leuke
(survival)spellen op het programma! Het is
altijd super gezellig, dus zorg dat je erbij bent!
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 in gedachten… Maar dat blijft nog
even een verrassing natuurlijk!
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 voor de afsluitingsavond.

Epilepsiecollecte
De Epilepsiecollecte heeft het mooie bedrag
van € 676,93 opgebracht.
Een ieder heel hartelijk bedankt!

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen
met Dineke Kamp. (tel.: 0345-643930,
e-mailadres: vbcschoonrewoerd@gmail.com)
We zien uit naar uw en jouw komst!

Aartje Vuurens

Namens de VBC-commissie

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Het is zomer! Opeens is alles groen en bloeien
zoveel bloemen. Vogels fluiten het hoogste lied
en her en der zijn al jonge vogels uitgevlogen.
Insecten zoemen en bestuiven, waarschijnlijk
zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, onze
fruitbomen. We eten buiten, we wandelen en
fietsen en zelfs dit stukje kan ik lekker buiten
aan de terrastafel tikken.
Wat een mooie tijd. Als u er met elkaar op uit
wilt en op die manier nieuwe mensen wilt leren
kennen en ook wat uitleg wilt krijgen bij wat er
onderweg zo al te zien is, dan is het leuk om
eens met een excursie mee te gaan. Er zijn
mogelijkheden genoeg:
11 juni een wandelexcursie in de
Schrammer en Bloeidaal, een natuurgebied
tussen Amersfoort en Leusden. De afstand is
ongeveer 5 km. Als gids gaat mee Koos Maat.
Men vertrekt om 09.00 uur vanuit Vianen. U
kunt u via de mail opgeven of vragen om meer
informatie: koosmaat@solcon.nl

1755  9
1

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

In juli vindt een vlinderexcursie plaats
onder leiding van Anko de Graaff. Zo’n
vlinderexcursie is erg afhankelijk van het weer,
die dag, maar ook vooral in de weken ervoor.
Want dat weer bepaalt of er wel vlinders
zijn. Vandaar de wat vage datum. Op de
website van de Natuur- en Vogelwacht vindt
u meer informatie en de exacte datum: www.
natuurcentrum.nl
20 augustus gaat een vogelgroep op
pad naar plan Tureluur en de Zuid-Hollandse
eilanden. Men vertrekt om 08.00 uur vanuit
Vianen of om 08.20 uur vanaf parkeerplaats
Avelingen Gorkum. Meer info en opgeven kan
via: eduardpolfliet@casema.nl
Natuurlijk is de hele zomer de Schaapskooi
geopend op woensdag van 13.00 tot 16.00
uur, donderdag van 19.00 uur tot 23.00 uur,
zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en
zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Een fijne plek
om even uit te rusten van uw fietstocht of
wandeling.

TE HUUR
Wij hebben een luxe 6-persoons
chalet op bungalowpark “Bospark” in
Beekbergen op de Veluwe te huur.
“Jip” staat op een rustig park aan de
rand van het bos op 300m afstand van
de Loenense waterval.
Het park heeft veel voorzieningen
waaronder o.a. een overdekt zwembad,
tennisbaan, restaurant, winkel, speeltuin,
pannenkoekenhuis, en midgetgolf.
's Zomers is er een animatieteam voor de
kleintjes. Boek nu vast uw vakantie en bel
voor informatie, beschikbaarheid en
prijzen naar Hans en Janny Ippel,
telefoon 0345-641976
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

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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Verslag Vragenuurtje 12 april
Aanwezig: Burgemeester Tj. Bruinsma,
Wethouders: T. Meijdam en B. Bruggeman,
Raadsleden: M. Horden, Th. Weverwijk,
G. Middelkoop. N. Gros en M. de Visser,
Ambtenaren: K. Boot en K. van Vliet, Politie:
Sjaak Pellikaan (+ 2 collega’s), DVS: B. van
Toor, R. van der Heiden, L. Verkerk en G. de
Jong
Na een woord van welkom door Bert van Toor
(DVS) krijgt de burgemeester het woord om
e.e.a. te vertellen over de komende fusie
Vianen/Leerdam/Zederik.
Burgemeester Bruinsma vindt het fijn om deze
avond aanwezig te zijn, het directe contact
met de burgers spreekt hem erg aan. Na een
periode van 8 jaar als wethouder in Groningen
is hij vervolgens 12 jaar burgemeester
in Vlaardingen geweest. Daarna is hij
waarnemend burgemeester in Alphen a.d. Rijn
en de Krimpenerwaard geweest en vervolgens
in Leerdam terecht gekomen.
De stand van zaken over de komende fusie
is als volgt: Binnen de drie gemeentes wordt
hard gewerkt en leren de medewerkers elkaar
kennen. Op 1 januari 2018 zal de ambtelijke
fusie plaatsvinden. Voor de in totaal 350
medewerkers is een sociaal plan gemaakt. Op
dinsdag is de vaste vergaderdag, 3 colleges
met 1 agenda.
Op 1 januari 2019 zal de bestuurlijke fusie
plaatsvinden.
De
provinciegrens
loopt
dan dwars door de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden heen. De provincie ZuidHolland heeft bezwaar gemaakt tegen het
vertrek van Leerdam en Zederik naar de
provincie Utrecht. Het heeft uiteraard ook
gevolgen voor de veiligheidsdiensten zoals
politie en ambulance. De Tweede Kamer zal
uiteindelijk de beslissing nemen bij welke
provincie de nieuwe gemeente gaat horen.
Voor de burger zelf zal er weinig veranderen.
Zijn de burgerdiensten niet meer in de
eigen gemeente aanwezig, dan zal daar een
oplossing voor gezocht moeten worden.
In de provincie Utrecht is bijvoorbeeld de
motorrijtuigenbelasting goedkoper maar per
saldo zal dat niet veel uitmaken. De gemeente
Vijfheerenlanden zal straks bestaan uit 55.000
inwoners. Ook de ambtenaren gaan een
nieuw traject in en zullen meer van buiten

naar binnen moeten gaan werken. Zelfstandig
zullen zijn, bepaalde taken moeten uitvoeren
of oplossen zonder leidinggevende.
Bij de gemeente Vianen werken zij niet met
dorpsraden zoals in Leerdam maar zij zijn hier
wel in geïnteresseerd.
Vragen vanuit de zaal:
• Verandert er iets aan de huisartsenpost:
Nee, hier verandert niets aan. De eerste
hulp is nu meestal in Gorinchem maar men
kan ook zelf kiezen. Met de Veiligheidsregio
moeten wel goede afspraken gemaakt
worden,
ambulancevoorziening
zal
waarschijnlijk vanuit Utrecht zijn. Dit geldt
natuurlijk ook voor de brandweer en de
politie. Met de hoofdcommissaris is wel
afgesproken dat wijkagenten in Leerdam
eventueel mee mogen naar regio Utrecht
zodat zij in Leerdam kunnen blijven.
• Waterhuishouding: De Vijfheerenlanden en
Alblasserwaard vallen nu onder Tiel. Er is
overleg met de Dijkgraaf geweest en deze
ziet geen enkel probleem. De Diefdijk is
functioneel. Het gebied rond de Waal geeft
nog wel zorgen.
• Een eigen politiekorps binnen de nieuwe
gemeente zal er niet komen.
• Zorgen baart de snelheid die gereden
wordt op de Dorpsstraat, radarcontrole is
niet mogelijk omdat het een 30 km-zone
is. Een camera zou wellicht een oplossing
zijn. Burgemeester Bruinsma komt met
een idee om kinderen uit het eigen dorp te
laten helpen bij snelheidscontrole. Er zal
een werkgroep gevormd worden om samen
actie te ondernemen.
• Het is nog niet bekend waar het stadskantoor
van de nieuwe fusiegemeente gevestigd
zal worden, een werkgroep is hiermee
bezig. Duidelijk is wel dat er geen nieuw
Stadskantoor gebouwd gaat worden. Het
Leerdamse Stadskantoor zou eventueel
gebruikt kunnen worden als Glasmuseum.
• Zorg wordt uitgesproken over de basisschool
in ons dorp. Na de fusie in 1986 zijn alle
scholen geconfronteerd met eenzelfde
opheffingsnorm, ook de kleine kernen.
Nadat beide plaatselijke basisscholen samen
zijn gegaan, is dat probleem opgelost.
Kunnen we op langere termijn weer met een
opheffingsnorm geconfronteerd worden? De
wethouder antwoordt dat de norm nu per
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kern bekeken wordt en dat de Noachschool
voorlopig niet onder die norm zit. Ook
wanneer we bij de provincie Utrecht gaan
horen zal dat niet aan de orde zijn.
Opmerking over de speeltuin in wijk Oost
(Kerkeland): Een moeder die hier sinds
kort woont mist de gezelligheid van een
speeltuin waar (vooral) kleine kinderen
samen kunnen spelen en ouders elkaar
kunnen ontmoeten. Aan de andere kant
van het dorp is dat wel goed geregeld. We
zijn allemaal op de hoogte van de reden
waarom de speelvoorzieningen in west
verspreid zijn door de wijk. Op dit moment
is DVS wel in overleg met omwonenden
van de locatie Regenboogschool en ook de
speelvoorziening zal hierin meegenomen
worden. Binnenkort vindt er een gesprek
plaats met DVS, de werkgroep en de
wethouder.
De vraag wordt gesteld hoe het, wanneer
we bij de provincie Utrecht horen, straks zal
gaan met de grond van het Zuid Hollands
Landschap. De St. Zuid Hollands Landschap
is eigenaar van deze grond, dat zal zo
blijven.
Via de mail is een vraag gesteld over
het verleggen van de grens rondom
Schoonrewoerd. Het verhaal staat nu
even in de diepvries in verband met de
fusiebesprekingen.
Het parkeerprobleem in de Ooievaarszoom
wordt aan de orde gesteld. De norm 1,7
parkeerplaats per woning wordt zo goed
mogelijk toegepast. De parkeerproblemen
tijdens de kerkdiensten zullen door de leden
van de kerk zelf opgelost moeten worden.
De groenvoorziening bij de parkeerplaatsen
Masada 2 t/m 14 zal pas na de zomervakantie
aangepakt gaan worden. Er komt een plan
zodat dit met de bewoners besproken kan
worden.
De bewoner van Masada 13 wil graag dat de
groenvoorziening naast zijn huis opgeknapt
wordt, de gemeente gaat contact met hem
opnemen.
Aandacht wordt gevraagd voor het uitdiepen
van de sloten, dit gebeurt netjes volgens
een vast schema, maar altijd voor dat het
blad van de bomen valt. Hierover wordt
contact opgenomen met het Waterschap
Rivierenland.
Vraag of het grind in de Dorpsstraat niet
aangevuld kan worden. Er moet ook niet te
veel los grind liggen, want dan spat het op.
Ook tijdens de jaarmarkt is het lastig als er
veel grind ligt.

• De overlast van hondenpoep komt ook nog
even aan de orde, veel dorpsbewoners
ergeren
zich
aan
deze
overlast.
Hondeneigenaren
zijn
verplicht
om
hondenpoep op te ruimen wanneer deze
buiten het uitlaatgebied ligt en moeten dus
altijd een afvalzakje bij zich dragen anders
zijn ze strafbaar volgens de APV. Handhaving
wordt ook gevraagd dit te controleren. In
de Klepper zal hier nogmaals aandacht
aan gegeven worden en de uitlaatplaatsen
bekend gemaakt worden.
Bert van Toor sluit de vergadering, bedankt
iedereen voor zijn aanwezigheid.
Gera de Jong (secr.)

Cursus
reanimatie
met AED
Wij geven een cursus reanimatie met AED
bestaande uit 2 dinsdagavonden (20 en 27
juni). De eerste avond wordt de theorie van het
reanimeren behandelt. Op de tweede avond
wordt de Automatische Externe Defibtilator
(AED) hieraan toegevoegd. De AED is een
apparaat dat er voor zorgt dat een op hol
geslagen hart stil gezet wordt, zodat men
via reanimatie het hart weer een ‘normale’
hartfrequentie kan geven.
De cursus wordt gegeven in het Partycentrum
van 19:30 tot 22:00 uur. De kosten van
€40,- (inclusief lesboekje, diploma en koffie/
thee) kunnen bij aanvang van de cursus
worden betaald of worden overgemaakt op
bankrekeningnummer NL13RABO0358401402
t.n.v. EHBO ver. Schoonrewoerd o.v.v. nieuwe
cursus reanimatie/AED. Opgeven via email:
ehboschoonrewoerd@kpnmail.nl
Namens het bestuur heet ik u van harte
welkom.
Gert Pluimers, secretaris

Vogels in Schoonrewoerd
Vorig jaar woonden wij in Schoonrewoerd.
Hoewel dat niet ver van Leerdam is, gaf het
wonen in een andere omgeving een nieuwe
impuls aan het fotograferen. Met name rond
de Schoonrewoerdse Wiel, een restant van
een vroegere dijkdoorbraak, is het landschap
de moeite waard. Wanneer ’s morgens vroeg
de mist over het land hangt of de ochtendzon
de bloesem beschijnt, of als de avondzon
alles in een oranje gloed zet, is het heerlijk
fotograferen. Vogels fotograferen is normaal
al leuk, maar wanneer de vogels op een
bloesemtakje gaan zitten is het nog leuker.
Vooral rond de Schoonrewoerdse Wiel komen
veel vogels voor zoals grasmus, tuinfluiter,
vink en ringmus.

Tuinfluiter
Spechten
Een collega die ook in Schoonrewoerd woont
attendeerde me op een broedpaar groene
specht in zijn tuin. Dat gaf me de gelegenheid
om deze zeer schuwe vogels goed te
fotograferen.
Pas tijdens het fotograferen ontdekte ik dat
het mannetje groene specht een rode ‘snor’
heeft, en het vrouwtje een zwarte. Helaas
lukte het niet om de jonge groene spechten te
fotograferen, maar bij een andere nestholte,
ook in Schoonrewoerd, lukte dat wel.

Steenuil
Steenuiltjes broeden ook in deze omgeving. Ik
had het voorrecht uitgenodigd te worden om
aanwezig te zijn bij het ringen van een nest
jonge steenuilen. Voordat ze geringd worden,
worden er allerlei gegevens genoteerd zoals
gewichten en maten. Het is een leuk gezicht
om de jonge vogels in het gras te zien zitten,
rustig wachtend totdat ze weer terug in de
nestkast worden gezet. Hopelijk gaan de
jonge vogels het redden, het aantal steenuilen
neemt helaas af.
Grauwe vliegenvanger
In de tuin achter onze tijdelijke woning zaten
ook allerlei vogels. ’s Morgens vroeg werden
we gewekt door de zanglijster, en een grauwe
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de omgeving af en zodra er een vliegje wordt
waargenomen vliegen ze er op af, om even
later met vliegje en al weer terug te keren op de
uitkijkpost. Wanneer ze jongen hebben zullen
ze met een snavel vol vliegen naar het nest
vliegen om daar de jongen te voeren. Als de
jongen zijn gevoerd vliegen ze met een soort
zakje met uitwerpselen weer van het nest af.
De jonge grauwe vliegenvangers produceren
hun uitwerpselen in een soort vliesje. De
oudervogels nemen dat op en brengen het
weg. Zo verraden de uitwerpselen niet waar
zich het nest bevindt.
Kortom, genoeg te zien in het mooie
Schoonrewoerd!
Hans de Braal

vliegenvanger brengt een nest jongen groot
in de klimop. Grauwe vliegenvangers zijn
onopvallende vogels met een interessante
levenswijze. Zoals de naam al zegt leven ze
van vliegende insecten zoals vliegen. Meestal
zitten ze op de uitkijk op een paaltje of een
takje. Met hun relatief grote ogen speuren ze

Dit is een bewerkte versie van een blog van
Hans van vorig jaar. Voor meer foto’s en
blogs zie www.hansdebraal.com

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

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

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. Dit schooljaar is de nieuwe
school gebouwd! Inmiddels hebben we
een tweede verhuizing achter de rug. We
worden ervaren in het verhuizen. De ‘oude
Regenboogschool’ is inmiddels weer helemaal
schoon teruggegeven aan de gemeente
Leerdam.
In dit schrijven voor de Klepper wil ik u op de
hoogte te brengen en houden van wat er op de
Noachschool gebeurt.
Jubileum Meester de Korte
Op donderdag 11 mei vierden we met alle
kinderen “Het jubileum van Meester de Korte”.
Het was een stralende dag, een dag met een
gouden randje!
’s Morgens werd ik thuis door alle leerlingen
en leerkrachten opgehaald. De kinderen, maar
ook de juffen waren verkleed. Ik kreeg een
echte koningsmantel om en een kroon op mijn
hoofd. Voor deze dag was ik de koning van
de Noachschool. Met ‘mijn gevolg’ maakte ik
een rondje door het dorp. Op school maakte
de koning een rondgang langs alle groepen.
Elke groep had iets leuks bedacht: een quiz,
opdrachten uitvoeren, leerlingen herkennen
aan hobby’s en eigenschappen, babyfoto’s
herkennen van leerlingen uit groep 3. In groep
8b waar ik elke donderdag voor de groep sta,
hadden ze zelfs een film over mij gemaakt.
Wat heb ik genoten van deze rondgang door
mijn ‘koninkrijk’. Na de pauze was er een
vossenjacht in het dorp georganiseerd. Met
het prachtige weer was ook dit een echt
feest voor de kinderen. De vossen hadden
alle moeite gedaan om erg op te vallen!

’s Middags was er een voorstelling van
poppentheater “Poppen en Meer“. Voor alle
leerlingen van groep 0 t/m 8 was het een
boeiende voorstelling, echt genieten! Na de
voorstelling was er een receptie in de nieuwe
school. Heel veel mensen heb ik daar ontmoet.
Fijn! Ik heb collega’s gesproken die ik al jaren
niet meer gezien had. De ouderraad en andere
vrijwilligers zorgden voor taart, koffie en thee
en fris. ’s Avonds hebben we met alle teamleden
heerlijk gegeten in de nieuwe school.

Wat een feestdag was dit! Niet alleen voor
mij, maar ook voor Annemiek, de kinderen en
familie!
De nieuwe Noachschool
De volgende dag, vrijdag 12 mei moesten we
vroeg uit de veren. Met heel veel vrijwilligers
hebben we in één dag verhuisd. De laatste
hulptroepen gingen om zeven uur ’s avonds
naar huis. Ook maandag werd nog hard
gewerkt om alles klaar te maken voor de
opening op dinsdag.

Op dinsdag 16 mei verzamelden alle leerlingen
van de school en alle kinderen van de
peuterspeelzaal zich voor de school. De deur
zat nog dichtgeplakt met papier. Om half
negen mochten Nina Middag (oudste leerling)
en Elaine Sterk (jongste leerling) namens de
Noachschool en Ebbe van Santen en Luca den
Hartog namens PSZ De Klimaap als eersten in
de nieuwe school naar binnen. De school was
versierd met een slinger van zelfgemaakte
ballonnen en ook werden er duiven losgelaten.
Voor iedereen was er taart met de foto van
de nieuwe school en drinken en natuurlijk
maakten alle kinderen een verkennend rondje
door de nieuwe school. De kinderen vinden

de nieuwe school ook prachtig en genieten
elke dag weer van de ruimte en de rust van
het gebouw en het heerlijk ruime en mooie
schoolplein.
‘s Middags was de officiële opening en daarna
de receptie. Véél mensen zijn komen kijken
en hebben ons gefeliciteerd met het prachtige
gebouw. We vonden het geweldig leuk dat we
een cadeaubon kregen van de Rommelschuur.
Van de Dorpsvereniging kregen we een
prachtige stoeptegel voor in het schoolplein.
Op de tegel staat een waar woord;
ALLEEN
GA
JE
SNELLER,
SAMEN
KOM JE VERDER.
Heel hartelijk dank
daarvoor!!
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 is weken
druk geweest om er een mooi feest van te
maken. Samen met heel veel vrijwilligers
werden de verschillende spellen gemaakt
en in de wijk klaargezet. Met alle leerlingen
begonnen we met een heerlijk koningsontbijt
op het leerplein in de school. Daarna trokken
de leerlingen van groep 3 t/m 8 de wijk in voor
de verschillende spellen. Dit jaar hadden we
wat meer sport-onderdelen in het programma
gedaan. De kleuters speelden hun spellen op
het schoolplein. Aan het eind van de dag kreeg
de sportiefste groep een heerlijke taart! 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.
Schoolreis
Op woensdag 7 juni zijn we op schoolreis
geweest. Groep 3, 4 en 5 zijn naar Dippie
Doe in Best geweest. De leerlingen hebben
genoten van alle attracties binnen en buiten
en van het onverwacht heerlijke weer. Groep
6 en 7 gingen naar Duinrell in Wassenaar.
Eerst heerlijk in het Tikibad van de geweldige
glijbanen af glijden en daarna hebben ze
genoten in het pretpark van de verschillende
achtbanen en andere attracties. Het was
voor alle leerlingen en juffen en meester een

gezellige en geslaagde dag.
Wist u dat...
• We meededen aan het korfbaltoernooi met
leerlingen van groep 5, 6 7, en 8?
• We
verschillende
prijzen
mee
naar
Schoonrewoerd genomen hebben?
• We ook meededen aan het voetbaltoernooi
voor de scholen met groep 6, 7 en 8?
• We ook op dit toernooi op de velden van
HSSC ’61 veel prijzen hebben gewonnen?
• 34 leerlingen van groep 8 hun jeugd-EHBO
certificaat hebben gekregen?
• We
volgend
schooljaar
met
twee
kleutergroepen gaan starten?
• We elke dag genieten van onze nieuwe
school?

• We fijn kunnen spelen op ons nieuwe
schoolplein?
• We op het schoolplein ook nieuwe
speeltoestellen hebben?
• We tijdens de verhuizing hulp hebben
gekregen van heel veel mensen?
• Ook dorpsgenoten spontaan meehielpen
met de verhuizing?
Namens het team groet ik u hartelijk,
Kees de Korte,
Directeur Noachschool

BLITTERSWIJK
SCHOONREWOERD
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Dorpsstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail: receptie@blitterswijksuzuki.nl
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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

Voor al uw tuinwerkzaamheden

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Jaarmarkt 2017

was er een karikatuurtekenaar die in enkele
minuten een tekening van je kon maken. De
vertrouwde trampoline was wederom aanwezig
waar gesprongen kon worden. Dit alles was
wederom gratis door de deelname van de vele
sponsoren die de jaarmarkt rijk is. Dit jaar
geen stropdasschieten, maar gaveldarten. Ook
stond de Kop van Jut weer op z’n vertrouwde
plaats. De uitslagen hiervan waren:
Gaveldarten
1e Bart van Brakel
2e Cees Bruijnes
3e Jan Brouwer

Elk jaar weer nieuwe dingen op de markt is
niet heel makkelijk, maar toch proberen we
dat wel. Dit jaar waren er onder andere te
verkrijgen tuinfakkels, kruiden en specerijen,
haaraccessoires,
spinners,
wenskaarten
en stenen tuinbeelden. Vroeg op voor de
marktmeesters om alles in goede banen te
begeleiden. Veel handelaren kwamen met een
glimlach het dorp oprijden en gingen ook zo
weer van het dorp af, goed en leuk verkocht.
Mede mogelijk gemaakt door het heerlijke
weer.
Naar mate de dag vorderde werd het warmer
op het dorp, maar gelukkig was er een
diversiteit aan eten en drinkgelegenheden.
Ook het heerlijke Italiaans ijs kwam met deze
temperaturen goed van pas.
Het marktcomité had zelf gezorgd dat de
kinderen een tatoeage kon laten zetten, geen
echte natuurlijk, maar een glittertattoo. Ook

Kop van Jut
1e Jan Brouwer
2e Leonard Zuka
3e Harold Burggraaf

Na de markt waren de handelaren de kramen
aan het inpakken en de kramenbouwers
konden de kramen opruimen. Tijdens dit hele
gebeuren begon de voorstelling van de clown
in de muziektent. De tent zat bomvol met de
jongst jeugd van het dorp. Na de voorstelling
van een uur was de gehele Dorpsstraat weer
leeg en begon het spelletje voor de jongste
kinderen: een hindernisbaan met water
verplaatsen. En wat is er nu lekkerder om met
het warme weer nat te worden. De deelname
was dan ook groot, de uitslag: 1ste Dave, 2e
Daan en 3e Daniel.
Voor de oudere kinderen werd het kuipsteken
opgebouwd. Wederom een spel met water,
dus lekker afkoelen. Op een kar zitten en de
stok door de ring van de kuip steken. Moeilijk
voor sommigen, voor anderen weer makkelijk.
Nadat er in de eerste ronde een aantal waren
afgevallen, werd het parcours verzwaard en
kwamen we uiteindelijk tot 3 prijswinnaars:
1e Luca Panella
2e Marjolein Hekman
3e Emily Kaan
Om 18:00 uur werd er zand op de Dorpsstraat
gereden, dit was voor de beachvolleybalvelden.
Bij het hardlopen werd er wederom in 3
categorieën gestreden om de eer: heren,

dames en kinderen t/m 12 jaar. De uitslag:
Heren: Mart Mourik
Dames: Rianka Bikker
kinderen t/m 12 jaar: Yme Steijsiger
Beachvolleybal
De volleybalvelden werden in gereedheid
gebracht en de inschrijving om mee te doen liep
als een trein. 15 teams gingen met elkaar de
strijd aan voor de hoofdprijs en de felbegeerde
eer. Om 19 uur werd de eerste bal geslagen
en rond half 9 werd er duidelijk welke ploegen
gingen strijden om de ereplaatsen.

Er waren 4 prijzen, dus zo werd er door middel
van kruisfinales beslist welke ploegen gingen
strijden voor plek 1 en 2, en welke voor 3
en 4. Spannende wedstrijden waarin vaak
goed en sportief gevolleybald werd, werd de
rangschikking opgemaakt:
1e De goeie kant van de Dijk
2e Team Brouwer
3e Laatkomers
4e Verzin maar wat
Verloting
Tijdens het beachvolleybal werden de loten
getrokken van de grote verloting. Naast de 10
standaard prijzen, waren er nu 3 waardebonnen
van restaurant ’t Veerhuys bij. 13 prijzen dus.
De uitslag:
1e prijs
25076
2e prijs
26844
3e prijs
24797
e
4 prijs
24753
5e prijs
27225
6e prijs
25496
7e prijs
26032
e
8 prijs
26464
9e prijs
26447
10e prijs
26054
11e prijs
26269
12e prijs
26186
13e prijs
26238
De marktmeesters

Jaarmarkt

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De
Kraanvogel
The Careercoach ondersteunt u bij:
Open:
di + za
10.00 – 17.00
en
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

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

PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen,
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.
Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

www.unive.nl/leksprong

Daar plukt ú de vruchten van!
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Sara Swaanen. Ik ben 11 jaar
en ik woon op de Noorderwoerd met mijn
familie: Bram, Anne, Mario en Liesbeth.
Mijn hobby’s zijn dansen, voetballen en
zingen. Ik ga jullie iets vertellen over de
jaarmarkt van Schoonrewoerd waar ik
overheen liep met mijn vriendinnen Romy
en Mirthe.
Om 9 uur ging ik naar de gereformeerde
kerk met Mirthe. We hadden afgesproken om daar te verzamelen. Toen
we daar aankwamen stond Romy er
al. We gingen eerst een rondje om de
markt lopen en daarna een rondje om
dingen te kopen. We hebben heel veel
lekkere dingen gekocht en ieder een
vriendschapsarmbandje. Ik had ook een
mooie nieuwe bikini gekocht. Het was
heel leuk, gezellig en héél warm. Dus we
zijn ’s middags nog even in de Wiel gaan
zwemmen.

We hebben als avondeten heel lekker
gegeten, namelijk loempia’s en andere
lekkere dingen van de familie Manuputty.
In de avond ging ik nog kijken naar mijn
vader en mijn broer omdat zij meededen
aan het beachvolleyballen. Ik had die dag
nog geen tijd gehad om naar de botsauto’s te gaan dus ging ik met m’n vader nog
heel laat naar de botsauto’s.
De dag zat propvol leuke dingen en het
was heel gezellig. Ik bedank de mensen
die dat geregeld hebben!!! (de mensen
van het marktcomité en m’n familie).
Doei,
Sara.
De foto is van mij en mijn trouwste maat
Koda maar…… ik geef de pen door aan
Romy Liefhebber.

B E N E L U X

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!

Mededelingen van het bestuur DVS
Knutselmiddag
Woensdag 12 april jl. is er door
de
activiteitencommissie
een
knutselmiddag georganiseerd in
het partycentrum. De middag werd
goed bezocht door de kinderen uit
ons dorp. De knutselwerkjes en
de spelletjes die zij deze middag
konden doen waren in het thema
van Pasen. Er was limonade met
wat lekkers voor de kinderen
en voor de ouders die ons deze
middag super hebben geholpen
was er koffie of thee, zelfs de
paashaas heeft ons een bezoek
gebracht met wat lekkers. Het
was een gezellige en geslaagde middag.
Vragenuurtje
Op 12 april jl. hebben we weer een Vragenuurtje
gehouden in het partycentrum. Alhoewel
het grootste aandeel werd geleverd door
burgemeester Bruinsma die kwam vertellen
hoe de stand van zaken is met de fusie
Vianen/Leerdam/Zederik, werden er toch ook
nog dorpse vragen gesteld. Het verslag van
deze bijeenkomst staat ook in deze Klepper
vermeld. De overlast van hondenpoep is toch
wel een onderwerp dat iedere keer weer terug
komt.
Ook vanaf deze plaats verzoeken wij u de
hond uit te laten op de daartoe aangewezen
hondenuitlaatplaatsen,
daar
wordt
de
hondenpoep ook opgeruimd. Mocht het toch
voorkomen dat uw hond elders de behoefte
deponeert, dan verzoeken wij u vriendelijk om
het ook op te ruimen. Handhaving gaat hier
ook op controleren en eventueel bekeuren.
Bij de hondenbezitters zijn de uitlaatplaatsen
bekend, deze staan genoemd op de formulieren
voor de hondenbelasting.
Aansluitend aan het Vragenuurtje hebben we
onze Ledenvergadering gehouden, we waren
erg teleurgesteld over de opkomst, van de
bijna 300 leden waren er 3 leden aanwezig. Je
kan misschien hieruit concluderen dat de leden
tevreden zijn over hoe het met de vereniging
gaat, maar een beetje belangstelling voor ons
werk was toch wel op zijn plaats geweest.
Jammer!
Clubkascampagne
De Rabobankclubkascampagne heeft ons het

mooie bedrag van € 329,52 opgebracht. In
overleg met de beheerder van het hertenkamp
zullen we dit voor de dieren besteden en ook een
gedeelte gaat naar de activiteitencommissie.
Iedereen hartelijk bedankt die op ons heeft
gestemd en we rekenen volgend jaar weer op
uw stem!
Dodenherdenking Leerdam
Op 4 mei jl. zijn Leontine, Rianne en Gera
namens de DVS aanwezig geweest bij de
dodenherdenking in Leerdam en hebben een
bloemstuk bij het monument gelegd. Alle drie
vonden we de bijeenkomst zeer indrukwekkend
en emotioneel. De burgemeester vertelde twee
verhalen over Leerdammers in de oorlog en
om precies 20.00 uur waren we met elkaar 2
minuten stil. De kinderen van de Klim Op school
hebben vlinders losgelaten en vervolgens
de Fioole-fakkel overgedragen aan kinderen
van onze Noachschool. Zij zijn komend jaar
verantwoordelijk voor het monument. Ook
vlogen er nog vliegtuigen over.
Locatie Regenboogschool
Op 8 mei jl. heeft een gesprek met de
nieuwe wethouder Cees Taal plaatsgevonden,
tijdens dit gesprek is gesproken over de
locatie Regenboogschool. Ook de werkgroep
van de omwonenden was hierbij aanwezig.
De plannen worden nu door de gemeente
Leerdam bekeken en zij komen hier zo
spoedig mogelijk op terug. Afgesproken is dat
de school voorlopig blijft staan en dat deze
weer voor tijdelijke bewoning aangeboden zal
worden, er zijn inmiddels reacties van jonge
dorpsbewoners binnengekomen.

Het was een plezierig en open gesprek en
DVS kon goed aangeven waar de knelpunten
in Schoonrewoerd liggen. We wachten het
rapport hierover verder af.

Opening Noachschool
Op 16 mei jl. is de nieuwe Noachschool aan
de Kerkweg geopend. Voor de officiële opening
was DVS ook uitgenodigd dus zijn Leontine
en Gera hierbij aanwezig geweest en hebben
een tegel met tekst (Alleen ga je sneller,
samen kom je verder) voor het schoolplein,
een voet- en een volleybal en een plantenbak
overhandigd. Als DVS zijn wij heel blij met zo’n
mooie nieuwe school die ook bijdraagt aan de
leefbaarheid van ons dorp, waardoor ouders
eerder de keuze maken om hier te blijven of te
komen wonen. We hopen er nog heel lang van
te kunnen genieten.
Tunnel Overheicop
De aangekondigde werkzaamheden aan
de tekeningen in de tunnel zijn inmiddels
afgerond. In overleg met Thea Zweije heeft
Leontine
(zonder
verdere
hulp) de gekleurde wolken
vergroot.
Verkeersvisie Leerdam
Op 18 mei jl. zijn Bert en Gera
op het Stadskantoor geweest
voor een gesprek met dhr.
Pollen
(beleidsmedewerker
verkeer bij de gemeente
Leerdam) en mw. Swinkels
van Accent adviseurs. Zij zijn
bezig om een Verkeersvisie
voor Leerdam te ontwikkelen.
Alle wijk- en dorpsraden
werden
hiervoor
apart
uitgenodigd
om
aan
te
geven waar de knelpunten
in hun wijk/dorp liggen.

Jaarmarkt
We kunnen terugkijken op een prachtige
jaarmarkt. Wat was het heerlijk weer! Veel
leden en niet-leden kwamen even een kijkje
nemen in onze kraam. Een aantal van u heeft
een dorpsplan bij ons opgehaald. Om 11:00 uur
hebben we het dorpsplan officieel overhandigd
aan wethouder Meijdam. Anderen kwamen
even knikkeren. Gezellig dat u er was! De
knikkerwedstrijd is gewonnen door mevr. de
Bruijn- van Toor. Zij gooide met 5 knikkers 170
punten. Zij heeft daarmee het heerlijke pakket
van van Buuren Fruit gewonnen. We hopen dat
ze ervan genieten zal. Hierbij ook een hartelijk
welkom bij DVS aan de 13 Schoonrewoerders
die tijdens de jaarmarkt lid zijn geworden van
onze vereniging. De leden die geen dorpsplan

hebben opgehaald, kunnen er één in de
brievenbus verwachten. Het Dorpsplan is voor
niet-leden te koop bij Ad&Tinekes Dagwinkel
voor € 2,-.
Kerstverlichting
Zoals u weet is in december 2016 de
kerstverlichting in onze kerstboom vernield,
binnenkort gaan we de daders de rekening van
de gemaakte onkosten presenteren. Hiermee
hopen we dit incident te kunnen afsluiten en
in december gewoon weer met elkaar een
drankje onder de verlichte boom te kunnen
drinken.
Bestuur DVS
Teunis van Bruggen heeft bedankt als
bestuurslid Verkeer&Groen, hij gaat binnenkort
Schoonrewoerd verlaten, want hij heeft
elders een huis gekocht en gaat trouwen.
Wij bedanken hem bij deze en wensen hem
en zijn vriendin veel geluk en voorspoed op
hun verdere levenspad. De spoeling voor ons
bestuur wordt nu wel heel dun, we zijn nog
met 5 leden over. Gelukkig gaan we een nu wat
rustige periode tegemoet en allemaal lekker
van vakantie genieten. De baby van DVS is
inmiddels geboren, na een zware bevalling is
het Dorpsplan ter wereld gekomen. Voor het
bestuur was dit een zeer drukke periode, maar
wel met een geweldig resultaat. Het grootste
aandeel is geleverd door Bert en daar willen
wij hem heel hartelijk voor bedanken, zonder
hem was dit nooit zo voor elkaar gekomen.
Verder natuurlijk ook een woord van dank aan

de bestuursleden Rianda, Leontine, Maurits en
Gera. Ook verschillende dorpsgenoten hebben
het Dorpsplan meegelezen, o.a.: Wim Bogerd,
Jannie de With, Sjon Sterk, Andre van der
Leest en Arja de Jong. Veel dank voor jullie
op- aanmerkingen en input voor dit plan.
We hopen dat u ook de tijd neemt om het
Dorpsplan door te lezen en misschien mogen
we de gele kaart die voor in het boekje zit van
u terug verwachten? Wij wachten met veel
belangstelling af.
Jubileum
Dit jaar bestaat DVS 25 jaar, in 1992 is door een
actieve groep dorpsbewoners onze vereniging
opgericht nadat in 1986 de fusie met de
gemeente Leerdam had plaatsgevonden. In
de 25 jaar zijn al heel wat wisselingen van
bestuursleden geweest, op zich is dat een
goede zaak, want nieuwe mensen hebben
weer nieuwe of andere ideeën. Dat is ook de
reden dat ik zelf heb besloten om na 9 jaar
met de taak als secretaris van de DVS te
stoppen. Op de Ledenvergadering stond dit
ook op de agenda, maar helaas was er geen
nieuwe kandidaat aanwezig. Wij hebben de
taakomschrijving van de secretaris op papier
gezet en mocht u belangstelling hebben, dan
kunnen wij u deze beschikbaar stellen.
Tot slot wensen wij u allen een hele mooie
zomerperiode toe, geniet van de lange
zomeravonden en onze prachtige omgeving.
namens bestuur DVS,
Gera de Jong (secr.)

Afgelopen maand bezochten we weer diverse families in Ungurei. Voor ons
heel bijzonder om er weer te mogen zijn. Heerlijk om de mensen weer te
voelen en te “ruiken”. Maar ook om weer naast ze te zitten, hun vreugde en
zorg te horen en een arm om hen heen te slaan en samen te bidden.

Kunstwedstrijd
Leerdamse
Kunstvierdaagse
kunstzinnige bloemenliefhebbers.

zoekt

Wat is het toch weer mooi buiten. Dijken vol
met wiegend Fluitenkruid. Langs sommige
stukken provinciale weg en bij dijk verhogingen
is een mengsel van wilde bloemen ingezaaid.
Klaprozen , Margrieten, Chicorei... kijk dáár
word je vrolijk van. Bloemen vervelen nooit.
Bloemen halen het beste in schilders naar
boven.

We hebben ook niet voor alle problemen een
oplossing. Wat we wel mogen delen is de liefde
van God die door ons heen naar deze mensen
mag gaan. Wonderlijk om te zien hoe God
door kleine dingen heen werkt en Zijn liefde
laat zien en merken. We zijn dankbaar dat we
heel eenvoudig hulp mogen verlenen. Door
het plaatsen van een nieuwe goot loopt het
water niet meer door het huis en stap je ’s
morgens vroeg met je kleine voetjes niet meer
in de bagger. Zo krijgt ook hun leven stapje bij
stapje meer glans en uitzicht.

Laat het thema voor de kunstwedstrijd van
2017 van de Leerdamse Kunstvierdaagse nou
ook ‘Bloemen’ zijn... dat is toevallig !
Iets bloemigs
Trek
de
stoute
schoenen
aan
en
doe iets kunstzinnigs
met bloemen in het
achterhoofd.
Een
tekening,
een
schilderij,
keramiek,
sieraden,
foto’s,
bloemen van textiel,
een gedicht, glas in
lood, mozaiek... alles is
mogelijk. Er zijn mooie
prijzen te winnen.
Wij vragen creatieve burgers van Leerdam
e.o. om er eens voor te gaan zitten. Jouw
creatie wordt tentoongesteld tijdens de 7e
Kunstvierdaagse in Party centrum Het Dak van
26 tot en met 29 oktober.
Meedoen is gratis.
Meld je aan bij:
sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl

En terwijl wij in Roemenië aan het werk
waren, gingen in ons dorp en omgeving
honderden pakjes stroopwafels over de
toonbank. Ze waren niet aan te slepen tijdens
de “stroopwafelactieweek”. We danken alle
kopers en verkopers voor hun inzet. Deze
actie mocht het mooie bedrag opbrengen van
circa € 1.250,-. Een geweldig mooi bedrag.
De plannen voor de komende herfst zijn om
een huisje op te knappen. Nou ja huisje.. een
paar muren met een dak dat op instorten
staat… Het zo mooi zijn om dit gezin te kunnen
helpen. Wanneer u mee wilt helpen en ons
financieel wilt ondersteunen, dan kunt u een
gift overmaken op NL83RABO0305164732,
onder vermelding van Hope & Serve.

Kijk voor meer informatie op:
www.leerdamsekunstvierdaagse.nl

Uw groentegroenteUw
en
fruit specialist
specialist
en fruit
Kwaliteit
Kwaliteit
is
onzegarantie
garantie
is onze

Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
juni
20 en 27 juni
24 juni
27 juni
juli
ergens in juli
1 juli
5-6 juli
8 juli
25 juli
29 juli

19:30-22:00 uur
9:00-12:00 uur
vanaf 18:00 uur

Cursus reanimatie met AED in het Partycentrum, EHBO
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

9:00-12:00 uur
vanaf 18:00 uur
9:00-12:00 uur

Vlinderexcursie, Natuur- & Vogelwacht
Dorpsmaaltijd, BWK Hervormde kerk
Krakelingenverkoop, Hervormde Kerk
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk

augustus
12 augustus
15-17 augustus
20 augustus
22 augustus
26 augustus

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

Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
VakantieBijbelClub
Vogelexcursie, Natuur- & Vogelwacht, vertrek vanuit Vianen
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk

september
26 september

vanaf 18:00 uur

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

vanaf 18:00 uur

Najaarsavond, Ouderenkontakt
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Kunstvierdaagse in partycentrum Het Dak, kunstenaarscollectief

oktober
4 oktober
24 oktober
26-29 oktover

9:00-12:00 uur

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

