DE KLEPPER

Dorpskrant van Schoonrewoerd

september 2017
nummer 121
jaargang 23
prijs € 2,95

COLOFON & ADRESSEN
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
Jolanda Lemcke
Henk Rijneveld
Gerdien de Stigter-Blees

642612
642612
641532
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. 122 uiterlijk vrijdag 3 november
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
Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden

642495

641751

Verkeer & Groen
vacature
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

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 25 september tot en met 7 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 7 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.

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!

voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdeenentwintig
De school-zomervakantie zit er weer op. Tijd
voor veel mensen die niet gebonden zijn aan de
schoolvakanties om op pad te gaan. Het naseizoen
van vorig jaar was prachtig en heel warm, de eerste
weken van september dit jaar vallen tegen. Geen
weer om buiten op de fiets een rondje te maken
of wandelend iets nieuws te verkennen. Wat dan?
Binnen lekker puzzelen! De puzzel uit de krant,
uit een tijdschrift en natuurlijk de PUZZEL UIT DE
KLEPPER. Die wordt iedere keer met zorg gemaakt,
speciaal op Schoonrewoerd toegespitst, dus ….doen
die puzzel. En er is ook nog een leuke prijs mee te
winnen…
Op zo’n regendag kun je je ook verdiepen in de
geschiedenis. Soms is dat ook een soort puzzel. Ad
de Jong deed het en puzzelde uit hoe het afliep met
opa, Arie de Jong. Vervolgens maakte hij er een
verhaal van voor in De Klepper. Lees het maar en
misschien kent u ook wel zo’n familie-anekdote. Als
u het wilt delen: het zijn verhalen die zeer welkom
zijn.
Deze Klepper staat weer bol van de verhalen.
Terugblikken op Schoonrewoerdse activiteiten,
zoals de Middeleeuwse maaltijd georganiseerd door
de BWK commissie van de Hervormde Gemeente.
Het was zo gezellig en heel lekker en prachtig
weer, geniet maar na bij het lezen en kijken naar
de foto’s. Teunis en Mary den Hartog van de
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fruitschuur weten ook van verhalen vertellen. De
redactie van de Klepper heeft hen geïnterviewd. In
2016 maakten zij deel uit van De Beste Markt van
Nederland. Het marktleven is hun passie, dus toen
de burgemeester hen wilde komen feliciteren met
hun 50-jarig huwelijk op een marktdag, hadden ze
geen tijd… wat een verhalen!
Fruit staat centraal in de recepten van de
groentepagina en wel de handpeer in het bijzonder.
Wat kun je daar leuke dingen mee doen en
eindeloos mee variëren. Misschien dat een groot
aantal mensen die in de ‘pluk zitten’ hun buik vol
hebben van peren….vooral van natte peren. Want
het plukken was de afgelopen twee weken geen
pretje. Ook dat levert weer verhalen op: “Vroeger
kon je niet plukken als het regende, dat was slecht
voor het fruit dan zat je halve dagen te wachten
met elkaar tussen de buien door en dan kwamen
de verhalen….” En bij verhalen horen ook weer
plannen: lees in deze Klepper over het oogstfeest:
een leuk plan voor oktober. Lees over Hope en
Serve, en hoe plannen worden verwezenlijkt in
Roemenië, lees over het plan om op reis te gaan
en hoe het plan en de reis samenvielen en het doel
onbelangrijk werd….
Er zijn ook Schoonrewoerders die verhaal maken,
zelfs op televisie: Carolien en Luna treden op in
Smart & Dart. Een geweldig team, een LUCA-KAASteam: Luna en Carolien Kunnen Alles Aan Samen.
Ga dat zien op NPO3/ZAPP en lees erover in deze
Klepper. Ook Aron van Soest leren we beter kennen
op de 16+ pagina, hij wil leraar worden en Aart
Verrips vertelt in de 50-vragen rubriek hoe dat is
om leraar te zijn en natuurlijk vertelt hij nog veel
meer.
We hopen dat u deze Klepper weer met plezier
zult lezen. Velen hebben er weer extra hun best
voor gedaan. Dit is de Klepper waar dat envelopje
in zit voor uw vrijwillige bijdrage. We bevelen het
van harte aan. Zet het envelopje, gevuld met uw
bijdrage, vast klaar en vertel ook uw huisgenoten
waar het staat, dat scheelt zoeken en dan is ook het
ophalen van die envelopjes snel geklaard. Elders in
deze Klepper leest u meer over de Klepperronde.
namens de redactie,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 122 is vrijdag 3 november. Klepper
122 zal rond 24 november worden bezorgd.
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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:

Aan tafel bij de groenteboer
Als we binnenkomen zit hij nog
druk lijstjes te maken aan de
keukentafel. Een lijstje voor
de groothandel en twee voor
de veiling. Voor de veiling
in Geldermalsen een lijstje
met bijvoorbeeld appels en
blauwe bessen en voor de
veiling in Zaltbommel eentje
met aardbeien en groenten.
Het zijn de voorbereidende
werkzaamheden. Lijstjes in een
gelijkmatig sierlijk handschrift
neergeschreven,
bijna
tekeningen. We schuiven aan.
Net als zovelen, voor koffie en
een praatje.
“Ach”, lacht Mary, ”het is hier
goed aanschuiven. Iedereen
komt hier aan. De kleinkinderen
komen ook vaak en vragen dan:
Op dinsdag, donderdag en zaterdag
gaan ze naar de ‘mart’: Mary,
Teunis en Bert en nog wat los- vaste
krachten. Het halve jonge dorp heeft
bij dit echtpaar leren aanpakken en
vroeg opstaan. Heeft genoten van
de plagerijen en de gezelligheid.

“Oma, wat eet je?” En als ze dat niet zint: “Oh,
nee… heb je soms ook krieltjes?” Ja, hoor die
hebben we ook.” Teunis knikt goedmoedig en
legt zijn lijstjes weg: “Ik ben nu bijna 70…” en
hij doet net of hij daarom vindt dat hij meer
moet opschrijven. Maar zo is het niet. Het
patroon van de ene dag inkopen doen en de
andere dag naar de markt gaan, vergt grote
nauwkeurigheid en goede planning. En dat
doet hij al jaren.

Rijk, heel rijk
Dinsdag is de markt in Wassenaar,
Mary spreekt het heel deftig uit.
“Nou, het is daar nu armoe hoor.”
schudt Teunis het hoofd. “De crisis
is daar hard aangekomen. Grote
huizen, maar ook hoge hypotheken
en toen de huizenmarkt instortte…
buitenkant.
Ook
de
sluiting
van vliegveld Valkenburg heeft
banen gekost en kwaad gedaan.”
Maar ze komen er graag, onze
Schoonrewoerdse marktmensen in
Wassenaar.
Verhalen borrelen op: over de klant die al
ruim tien jaar in een rolstoel aan de kraam
kwam. “Afgelopen week komt hij aan met een
bijzondere rolstoel en hij zegt: “Kijk nou!”
En hij staat op en loopt en zegt: …”en ik kan
springen ook!” Dan kijk je raar op. Ja, heeft
jaren gehoord dat hij de ziekte van Krohn
zou hebben, maar…nee, hoor…, verkeerde
diagnose. Met een glutenvrij dieet en training
maakt hij enorme vooruitgang.” Mary en

Teunis kunnen er niet over uit. Zo’n foute
diagnose…”Ja, de arts had nog wel zijn excuus
gemaakt… maar jarenlang in een rolstoel en
dat onnodig.”
“De hofdame van Máxima komt ook aan de
kraam,” zet Mary het gesprek voort. “En ze
heet gewoon Bibi. Is nog verre familie van
de kant van mijn familie uit Buren van de
Van Everdingers, dat waren notarissen.” Mary
vertelt over een nichtje en haar moeder en haar
oma die in Asch woonde in een huisje zonder
elektrisch licht en met een buitenpomp…ik
raak de draad wat kwijt. Ze besluit met: “Ach
als je ver teruggaat, zijn we allemaal familie,
zei de buurman op de markt.” Allemaal rijke
mensen die weer met rijke mensen trouwden,
ik kan het niet helemaal meer bijhouden.
Teunis lacht en zegt: “Je moet je rijkdommen
zien. Ik ben ook rijk, heel rijk.”
Groentehandel
Het is een echt familiegebeuren in de familie
Den Hartog van de groenteschuur. Dochters,
Tina en Margriet, helpen volop mee en ook de
kleinkinderen pakken mee aan als dat nodig is.
Dat was vroeger ook zo: vader, Jan den Hartog,
was al jong begonnen met
de handel in fruit, groente
en stokvis. Eerst met de
bakfiets, later met paard en
wagen. “Mijn vader ventte
met zijn broers Teunis, Kees
en Hans in Leerbroek, Heicop,
Middelkoop, Nieuwland en
Leerdam.” Dan na de oorlog
bemachtigt Jan een plaats
op de markt in Haarlem.
“Na de oorlog was daar in
Haarlem niets meer. Hier
was nog fruit aan de bomen.”
vertelt Teunis. Het werd een
goede stap. “Pa had na een
tijdje een T-Fordje en ging
dan met 20 kistjes die kant
op. Drie uur rijden richting
Amsterdam en dan langs
de Vinkeveense plassen. Hij
zette ook nog wat vracht op
de trein en dat haalde hij dan
af op het station.”
Zoon
Teunis,
onze
groenteboer van nu, zat
op school, maar deed het
niet zo goed. Hij kon wel,
maar wilde niet zo. “Ik kon
wel goed tekenen. Had
ik doorgezet dan was ik
misschien
wel
technisch

tekenaar geworden...” Toen hij 15 was, vond
vader het wel genoeg en mocht Teunis mee uit
venten en naar de mart. Lekker buiten, beter
dan de hele dag binnen. “Vader heeft nog lang
meegewerkt. In ’85 is hij overleden. Ik draai al
32 jaar alleen nu.”
Nou ja, alleen, toen hij Mary had leren kennen
op de bruiloft van Bertus en Loes waren ze al
snel onafscheidelijk. Mary kwam uit Buren,
dat was een eind rijden op de brommer. Ze
trouwden jong (oktober 1966) en Mary ging
mee uit venten. “Als er een hond op het erf
was, liet hij mij altijd gaan…” giechelt Mary,
die het omgaan met dieren wel gewend was.
Afgelopen oktober waren ze dus 50 jaar
getrouwd, maar tijd om de burgemeester
te ontvangen hadden ze niet. “We moesten
naar de mart, joh, dus ik zei: ja dan moet
je woensdag komen of vrijdag in de middag,
maar dan kon ’ie niet. We kregen wel een bos
bloemen.”
Beste Markt van Nederland
De markt is hun passie. Op zaterdag staan
ze in Haarlem. Met een kraam van 24 meter!

beslaan ze een groot deel van de botermarkt.
“Het is daar goed, hoor. De mensen zijn trouw
en je maakt altijd even een praatje. Het is geen
volk van grappen, gewone mensen, nuchtere
mensen en trouw.” In 2016 is de botermarkt
in Haarlem bekroond tot Beste Markt van
Nederland. “Dan wordt er gekeken naar de
uitstalling, de presentatie van je waren, de
klantvriendelijkheid en ook hoe je als collega’s
met elkaar bent.” Het is een belangrijke prijs.
Mary pakt de fotoboeken erbij en wijst aan:
“Kijk, daar loopt Tim, ja eerst viel het ons niet
zo op… maar zij wisten al dat die prijs eraan
kwam.. en hier Margriet en Tina… Het was
leuk, hoor.”
Bert is ook in beeld. “Die hielp als kind
mee met ome Kees en die is bij ons blijven
hangen…” Bert is goed met klanten, die kan
vertrouwen winnen en behandelt mensen met
respect. Bert doet al zijn hele leven aardbeien,
hij weet er alles van en is laatst gefilmd
voor het programma van de Keuringsdienst
van Waarde.” Mary zoekt op: ”Het wordt
morgenavond uitgezonden op Nederland 3 om
20.35 uur. Onze Bert op televisie…”
Drie markten en dan is er ook nog de
Fruitschuur. Begonnen aan huis, toen nog op
de Achterdijk en later in het schuurtje aan
de Kalverweg “Bij moeder en vader, ja. Hugo
Bronckhorst hielp daar en Greet…” En toen hier
in de grotere schuur, alweer 36 jaar. Margriet
en Tina vonden het als kinderen heerlijk om
te helpen. Op de markt gingen ze mee toen
ze nog heel klein waren. “Dan letten ze goed
op, als iemand een doosje aardbeien van het
blad pakte, zetten ze er snel een nieuwe neer,
zodat die mevrouw het bakje niet terug kon
zetten. Dan kochten ze vaak zo’n bakje maar
meteen. En die meiden een pret.”
“Sandra (kleindochter) vond dat ook heerlijk:
winkeltje spelen in de fruitschuur. Dan vulde
ze een tasje met twee sinaasappels en een
peer enzo. Prachtig, alleen vond je later overal
die halfvolle zakjes terug, want opruimen,
ho, maar.” Teunis glimlacht vertederd bij die
gedachten aan vroeger. Sandra is kortgeleden
verhuisd en hij mist haar.

Avonturen
“Ja, je maakt wel wat mee, hoor.” begint
Teunis als ik vraag naar bijzondere verhalen.
“We moeten natuurlijk vroeg op pad om op
tijd op de markt te zijn. Om vier uur op, om
vijf uur rijden. Dan is het soms nog mistig of
in de winter met ijs op de weg. Een keer, ik
weet het nog, we waren met mijn vader in
Ouderkerk aan de Amstel en we gleden met de
auto zo de weg af: ijzel. In de berm bleven we
gelukkig steken. Vader liep altijd op klompen.
We stapten uit en ik kijk: heel mijn vader weg!
Was hij op zijn klompen zo onder de vrachtauto
gegleden. Toen zagen we Anton Geesink nog
op handen en knieën over de weg kruipen.
Die kon ook niet verder, maar moest naar het
vliegveld. Dat was ook nog een gewone jongen
toen, hoor.”
“Oh ja,” vult Mary aan, “en toen het zo
stormde op mijn verjaardag, was dat in ’90
of ’91? Het stormde ’s middags al hard, maar
ik mocht eerder naar huis van de mart om
alvast voorbereidingen te treffen voor mijn
verjaardagsvisite. Nou, ’s avonds was het
weer nog veel erger en ik zat te wachten, al
wie er kwamen… de mannen niet… de Lekbrug
was afgesloten door de storm, uren wachten
en toen moesten ze helemaal omrijden over
de brug bij Houten. Het was diep in de nacht
voor ze thuis waren.”
“We zijn ook eens gekanteld, tenminste Bert
viel om met de vrachtauto. En een file dat
er daardoor was ontstaan! We waren op de
terugweg, ik met de restjes en Bert met de
lege pallets en kratjes. Bij Abcoude moest je
dan de weg op en daar rijdt een vrouwtje, zo
zenuwachtig en in paniek, die draait raar en
raakt Berts vrachtauto pardoes op de voorpunt,
die schuift naar de vangrail en kiept op z’n zij.
Het ging maar heel langzaam, dus er waren
geen gewonden, maar een ravage! Zegt dat
vrouwtje nog: ”Ik heb niks…” Ja, zeg!”
Er wordt genoeg beleefd. Ook met de mensen
die aan de kraam komen. “Zaterdags in
Haarlem komen er veel bekende Nederlanders.
Meneer Hopjes van die serie van Gerard Cox
(Toen was geluk nog heel gewoon). Dan moet

ik oppassen dat ik dat stemmetje niet na doe,
of hem meneer Hopjes noem.” Mary vertelt vol
enthousiasme. “Robert Long kwam ook met
die enorme krullenbol en dan riep hij: “Heje
nog binte…? ”En die Surinamer met die grote
zonnebril, kom, hoe heet hij toch ook weer…
nou ja, die. Die stond dan zo te koekeloeren
over die bril heen. Ik zeg dan: “Als je nou
die bril effe af zet, ken je ook wat zien…” Ja,
toch? Ach joh, wie krijgen we niet aan de
kraam: Mart Smeets, Jaap Jongbloed en Paul
Witteman. Prima mensen, hoor.”

“Ik doe het zo graag. Maar het mag wel een
stapje rustiger en… we gaan wel met vakantie
hoor. Vroeger niet, maar tegenwoordig al
jaren wel. Lekker naar Oostenrijk.” Er volgen
enthousiaste verhalen over het reizen en
genieten met elkaar, met de familie. Deze
mensen kunnen blijven praten, dat is me
allang duidelijk. Toch bedanken we hen voor
de gastvrijheid en beloven, morgen om vier
uur als we ons nog even omdraaien, aan hen
te denken.
Jolanda & Hans Lemcke

Verandering
Er is wel het een en ander veranderd. “Vroeger
had je 3 maanden aardbeien en verder niet.
Nu heb je ze het hele jaar rond. Vaak uit de
kassen, ze zijn wereldberoemd hoor, Hollandse
aardbeien. En tomaten, vroeger 1 soort, nu
wel tien, sla in allerlei kleuren en bladvormen.
Er komen ook weer dingen terug: pastinaak
bijvoorbeeld,
de
zogenaamde
vergeten
groenten. Vers doet het altijd goed. Als er
verse vijgen zijn, dan loopt dat ook, dat trekt.”
De zomer is de leukste tijd. Lekker zacht fruit
en veel kleuren. Maar Mary vindt de winter ook
heel gezellig: met extra zeilen tegen de wind
en kacheltjes in de kraam. “Zo zwaar, joh, die
zeilen,” kreunt Teunis, “en kouwe handen. Ik
word wat ouder hoor, doe mij maar de zomer.”
Morgen om vier uur moeten ze weer op. Ik
voel me wat schuldig, want we zitten al een
hele tijd heerlijk te luisteren.
“Je begon met: ik ben al bijna 70…, Teunis,
betekent dat…,” ik formuleer voorzichtig mijn
laatste vraag. Hij schudt beslist zijn hoofd:

Oproep
Sinterklaasfeest
Op zaterdag 25 november is onze jaarlijkse
Sinterklaasintocht. In de week van 9 oktober
t/m 14 oktober houden we daar weer een
speculaasverkoop voor. Om dit feest ook dit
jaar weer mogelijk te maken zijn er nog wat
helpende handen nodig!
GEZOCHT:
• speculaasverkopers
(mogelijk in uw eigen straat)
• vrijwilligers die mee willen helpen voor
en op de dag van de intocht.
Voor vragen en aanmeldingen:
acschoonrewoerd@hotmail.com of Facebook
Activiteitencommissie DVS

12.

13.

14.

15.

1. Naam: Aart Verrips
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adres: Overheicop 48.
Geboortedatum: 5 mei 1985.
Geboorteplaats: Leerbroek.
Beroep: docent biologie.
Getrouwd met: Willemien.
Kinderen: Joop, Thomas, Noach.
Huisdieren: geen.
Hobby’s: fietsen, kitesurfen, klussen,
outdoor activiteiten.
10. Leuk in je werk: samen met collega’s
elke dag de uitdaging aangaan om er te
zijn voor jongeren. Iedere leerling is uniek
en draagt zijn eigen verhaal met zich
mee. Elke groep reageert weer anders.
Dit maakt voor mij het werk uitdagend en
afwisselend.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: op school lesgeven en omgaan met
leerlingen is intensief maar erg leuk. Vaak
heb ik de keuze rond 16.00 uur al naar
huis te gaan. Keerzijde is dat bijna elke

16.

17.
18.
19.
20.

avond de laptop aan moet om lessen voor
te bereiden en toetsen na te kijken.
Lievelingsmuziek: ik luister naar allerlei
muziek, maar wat me echt raakt is toch
klassieke muziek. Ik ga er dan echt voor
zitten en kan dan heerlijk genieten.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: ’s morgens start
ik graag rustig op en kijk ik bijna altijd
het journaal. Met koffie op de bank.
En ‘Ik vertrek’ kijken ter ontspanning
doet het altijd goed. Verder kijk ik vaak
dingen terug die me interessant lijken.
Documentaires van de BBC of interessante
gasten bij College tour. Ik probeer kritisch
te zijn in wat ik kijk. Dat iets leerzaam
is en het mij aan het nadenken zet, kan
prima samen gaan met ontspanning.
Favoriete lectuur/boeken: mijn moeder
is erg belezen en voorziet me tot op de
dag van vandaag vaak van goede leestips.
Verder lees ik graag in het Engels. Dit
begon een aantal jaar geleden toen ik een
cursus Engels volgde. Sindsdien heb ik
alleen nog maar Engelse boeken gekocht.
Ik lees ook de National Geographic.
Boeken van Ted Dekker, Tolkien, Randy
Alcorn, Ewald Mackay, Tim Keller.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
ik fiets graag. 8.000 km per jaar woonwerkverkeer. Daarnaast pak ik nog steeds
vaak de fiets als ik ergens heen ga. Ik
moet wel toegeven dat het sinds 2 jaar
een elektrische fiets is geworden. Dit
zorgt er net voor dat ik niet te gemakkelijk
de auto pak. Verder vind ik kitesurfen en
skiën schitterend.
Lievelingseten: liever warm dan brood.
Een goede biefstuk met rode wijn of zalm
met witte wijn. Zelfgemaakte pizza. Op
zondag soep gemaakt door Willemien met
ciabatta en zelfgemaakte kruidenboter.
Mooiste auto: Landrover Defender.
Mooiste/leukste vakantieland:
Zuid-Afrika.
Favoriete vakantiebesteding:
rondreizen.
Wat vind je van politiek: erg interessant
hoe
de
wereldpolitiek
met
elkaar
verbonden is. Ook de ontwikkelingen van
de EU boeien me. Gelukkig hebben we in
Nederland vaak nog de luxe om dagen te
debatteren over het fipronil in een ei.

21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: ik ben niet geabonneerd op een
krant. Zo nu en dan lees ik artikelen uit
het RD. Overig nieuws en opinie lees ik via
mijn laptop.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: mijn ouders wonen in
Middelkoop. Dit ligt tegen Schoonrewoerd
aan. We gaan al jaren in Schoonrewoerd
naar de kerk en daar heb ik ook mijn
vrienden en andere familie. We hebben
nog vijf jaar met plezier in Nieuwland
gewoond. Dit was dichterbij mijn werk en
in Schoonrewoerd was toen niks te koop.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: vanuit de kerk zet ik
me graag in voor de jongeren. Zij zijn
onze toekomst. De samenhorigheid in het
dorp vind ik ook belangrijk. We zijn graag
bij de jaarlijkse vakantiebijbelweek.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
de ‘Buurt’ en de Dorpsstraat.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
de rondweg. Noodzakelijk, maar niet zo
mooi.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd:
een kleine Starbucks
27. Leuk
aan
Schoonrewoerd:
gemoedelijke,
klassieke,
gezellige
dorpssfeer die in zoveel kleine plaatsjes
verloren lijkt te gaan doordat winkeltjes
en andere voorzieningen sluiten.
28. Wat vind je vervelend en waarom: als
mensen ongastvrij zijn of egoïstisch.
29. Waar ben je trots op: Willemien, mijn
vrouw. We zijn gezegend met drie jonge
boefjes. Dat is erg druk. Toch kookt ze
altijd voor ons, doet ze het huishouden en
werkt ze in de thuiszorg, waar ze naast
de zorg die ze verleent ook een luisterend
oor biedt voor deze mensen.
30. Waar heb je spijt van: dat ik in het
verleden door drukte wel eens een keer
niet op een begrafenis ben geweest waar
ik wel hoorde te zijn. Dit is een moment
wat ik niet over kan doen.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: mijn vader. Zichzelf altijd
wegcijferen. Het veel belangrijker vinden
dat anderen om hem heen het op dat
moment beter hebben dan hijzelf. Met
weinig en kleine dingen tevreden zijn in
dit leven. (Van mij zou hij wel wat meer
mogen genieten van de dingen die hij van
God krijgt, maar dat moet ik hem dan als
zoon maar wat bijleren).
32. Wat is je hartenwens en waarom:
dat ik mijn complete familie ooit mag
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38.
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40.

41.
42.

43.

44.

45.

terugzien bij God onze Vader. Dit omdat
ik geloof dat God alle eer toekomt en dat
wij geboren zijn en hier op aarde leven tot
Zijn eer.
Voor het laatst gehuild: tranen van
blijdschap, is dat ook goed? Toen iemand
die dicht bij me staat voor het eerst
inging op de uitnodiging van God om deel
te nemen aan het Heilig Avondmaal. Dat
iedereen kon zien dat er weer iemand is
die gelooft dat hij niet zalig kan worden
omdat diegene zelf zo goed en aardig is,
maar alleen omdat Christus zijn zonden
wil vergeven.
Leukste jeugdherinnering: de vakanties
in Oostenrijk met ‘de Verripsen’. Lekker
wandelen door de bergen, koeienbellen,
alpenweitjes, beekjes oversteken enz.
Droomvakantie: Australië.
Wie wil je nog eens ontmoeten: ik
heb begrepen dat president Obama ook
kan kitesurfen. Een middagje kitesurfen
op Hawaii en het er daarna nog eens
over hebben onder het genot van een
kokosnoot met een rietje lijkt me wel wat.
Waar maak je je boos over: dat de
zorgkosten in Nederland de pan uitrijzen
o.a. doordat farmaceutische bedrijven
en veel medische experts of bestuurders
exorbitant hoge bedragen rekenen. Dit
gaat ten koste van de basiszorg voor
hulpbehoevenden.
Waar ben je blij mee: dat we in een vrij
land leven.
Waar heb je moeite mee: dat veel
inwoners in dit vrije luxe land ontevreden
kunnen zijn en niet altijd bereid zijn
te delen of hulp te bieden aan o.a.
vluchtelingen.
Welke hoop koester je: dat mijn kinderen
en misschien ook ooit kleinkinderen als
christenen in vrede kunnen leven op deze
aardbol.
Goede
eigenschap:
ruimdenkend.
Inlevingsvermogen in anderen.
Slechte eigenschap: ik kan soms te
geconcentreerd ergens mee bezig zijn en
dan hoor ik niet wat iemand tegen me
zegt of luister ik daar maar half naar. Dit
krijg ik dan later terug.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: gezin, familie, vrienden,
kerk. Familie betekent erg veel voor me.
Waar maak je je het meest zorgen
over: in wat voor tijd mijn kinderen
moeten opgroeien.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: misschien toch die reis naar

46.
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Australië? Als ik er dan toch ben wel graag
met een Landrover en een safari daktent.
De rest van het geld zou ik nog eens goed
over na moeten denken. Ik ben gelukkig
zoals we nu rond kunnen komen.
Gouden tip voor de Klepper: leuk blad.
Rubrieken als deze maken het persoonlijk.
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
dat iedereen hier thuis welkom is. Gewoon
voor een praatje of misschien dat we je
ergens mee kunnen helpen.
Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd zou
zijn: de kleine Starbucks verwezenlijken
met een leuke zithoek waarin iedereen
neer kan ploffen om te kletsen of een goed
boek kan pakken uit de grote boekenkast
die daar tegen de wand staat tegenover
het raam met uitzicht op de Dorpsstraat.
Vraag van Ard Jan Kaan (50 vragen
vorige keer): wat is je droom met jullie
huis en wanneer schat je in dat jullie
helemaal klaar zijn?: ik zie mezelf niet
altijd echt als eigenaar van dit huis. Het
voelt meer of wij er een periode is mogen
wonen en de verantwoording hebben het in
stand te houden. Als mensen vragen waar
we dan precies wonen, geef ik altijd als
antwoord: “In het huis waar Grard Visser
heeft gewoond”. Dan weten mensen het
weer. De rest van de geschiedenis staat in
het boek van Schoonrewoerd blz. 205 t/m
209 (o.a. geschreven door de vader van
Boaz Frankenhuyzen die hier nu inwoont).
Mijn grootouders kennen allemaal de
Kersenboomgaard van vroeger. Het is een
huis met veel geschiedenis. Ik heb twee
keer achter een voorzetwand een oude
deur gevonden. Dat vind ik helemaal
geweldig. Het doel is dus ook niet om dit
huis ‘af’ te krijgen. We genieten er nu
heel erg van en ook de kinderen hebben
hier alle ruimte en ingrediënten voor
avontuur. Het huis is ruim genoeg om met
meerdere mensen in te wonen. Het is een
soort knooperf geworden waar het altijd
wel gezellig is en iedereen een beetje
naar elkaar omkijkt. We hebben veel
aan onze buren Wim en Machteld. In die
zin is de droom al een beetje begonnen.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Jan Meerkerk.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: we weten dat

jullie een bijzondere band met Roemenië
hebben en de mensen die daar wonen.
Wat was voor jou het eerste contact
waardoor dit allemaal is ontstaan?

Ouderen Kontakt
“In de zomer is het altijd wel een beetje
komkommertijd”, zei iemand tegen mij. Dat
klopt ten dele, maar dat wil niet zeggen dat
we helemaal stil zitten.
Zo is alvast te melden dat in het Dorpshuis
4 oktober ’s avonds Jos Slieker komt, namens
de HISTORISCHE VERENIGING LEERDAM
(HVL), hij komt een presentatie geven over
Oud Schoonrewoerd.
Een interessant onderwerp voor iedereen,
of je hier nu geboren en getogen bent, lang
of kort geleden hier bent komen wonen: het
blijft mooi om iets over je dorp uit vroegere
tijden
te horen.
Hartelijk welkom dus.
U ontvangt ruim van te voren nog een
uitnodiging voor deze avond.

20 jaar open eettafel

Bij velen niet bekend, maar weet u dat dit
vanuit het Ouderen Kontakt dit al 20 jaar
wordt georganiseerd?
De eerste open eettafel na de vakantie is
op: donderdag 21 september. Op D.V. 16
november vieren we het 20-jarig bestaan met
een feestelijk tintje.
Denkt u “Dat vind ik ook leuk om eens mee
te maken”, informeer bij de bestuursleden en
schuif gezellig aan om met elkaar te genieten
van een uitgebreide maaltijd.
Hartelijke groet
namens het Ouderen Kontakt
en graag tot ziens

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

In de finale van Smart & Dart
Twee 14-jarige dames uit Schoonrewoerd,
Carolien van der Leeden en Luna Neijenhuis,
staan samen in de finale van het nieuwe t.v
programma Smart & Dart. Een programma
voor kinderen van 11 tot 14 jaar, dat iedere
dag uitgezonden wordt op tv bij NPO3/ZAPP.

Hoe zal de finale aflopen? Dat is nog niet
bekend. Kijk dus iedere werkdag rond 17:15
uur naar Smart & Dart op NPO3!
De aflevering met Carolien en Luna (en de
finale) worden binnenkort uitgezonden.

Beeld uit de voorronde
De voorrondes verliepen erg spannend: de
meiden moest het opnemen tegen 2 jongens
die er zelf erg van overtuigd waren dat ze
zouden winnen. Maar… helaas voor de heren:
dat liep anders! De dames hebben niet voor
niets gekozen voor de teamnaam LUCA KAAS
(LUna en CArolien Kunnen Alles Aan Samen)
en wonnen de voorronde met een flinke
voorsprong.

Met presentator Buddy Vedder
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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 seizoensfruit: de handpeer.
Salade van
blokjes
2 personen

gebakken

peer

met

feta

peer met de honing en laat het vocht zachtjes
inkoken onder af en toe draaien.
Verdeel de sla over 2 borden. Leg hierop de
schijven peer. Besprenkel eventueel met wat
van het ingekookte vocht. Giet daarna de
dressing erover en verdeel de feta blokjes over
de borden. Bestrooi met de pijnboompitten.
Eet smakelijk van dit heerlijke voorgerecht/
bijgerecht.
Het testpanel vond dit lekker. Ook de versie
waarin de feta is vervangen door brie smaakte
heerlijk.
Peer met rauwe ham of parmaham
2 personen

30 gram gemengde sla
10 gram pijnboompitten
1 stevige handpeer (bijv. Doyenne du Comice)
sap van halve citroen
1 eetlepel vloeibare honing
20 gram boter
50 gram feta blokjes
dressing
½ eetlepel citroensap
½ eetlepel vloeibare honing
½ eetlepel grove mosterd
2 eetlepels olijfolie extra verdien
zout en peper naar smaak
Verhit een koekenpan en rooster hierin de
pitten (zonder boter). Doe ze even in een
schaaltje.
Meng de ingrediënten voor de dressing door
elkaar.
Was de peren en snijd ze in (horizontale)
plakken van ongeveer 1 cm dikte; steek
het klokhuis eruit en smeer ze in met wat
citroensap.
Verwarm de boter in een koekenpan en bak
hierin de plakken rondom in ongeveer 3 à 4
minuten licht bruin. Bedruppel de schijven

8 plakjes rauwe ham of parmaham
1 rijpe Conference of Doyenne du Comice peer
1 tl honing
1 el balsamico azijn
2 el olijfolie
1 el pijnboompitten
5 sprietjes bieslook
gemengde sla of rucola
Schil de peer, halveer hem en haal het klokhuis
eruit. Snijd iedere helft in vier parten.
Rooster de pijnboompitten even in de
koekenpan.
Snijd de bieslook fijn en meng deze samen met
de honing, olijfolie en balsamico azijn zodat er
een lekkere dressing ontstaat.
Verdeel wat sla over 2 bordjes. Rol de partjes
peer in een plakje ham en leg deze op de sla.
Op ieder bordje 4 partjes.

Giet wat van de dressing over de sla en partjes
peer. Strooi wat pijnboompitten als garnering
rondom de peer op de sla.
Dit gerecht kan natuurlijk ook gemaakt worden
als borrelhapje. Dus alleen de peer met ham
er omheen gerold.
Wij hebben dit gegeten in Italië en vonden
dit een heel goed alternatief voor de meloen
die vaak in ham gerold wordt, zeker in de
periode dat de meloen niet altijd op smaak is
(winterperiode).
Gegrilde pompoen met peer
4 personen

Testpanel
De parten staan heel mooi, zie foto, maar de
dunne uiteinden kunnen makkelijk te bruin
worden of verbranden. Onze keukentip: maak
er allemaal even grote blokjes van.
Wij aten er een hamburger bij, maar het
smaakt ook prima met een tartaartje. De
peterselieolie geeft een grappig effect, maar is
mild van smaak.
Vooral de combinatie deed het goed: de stevige
bloemkool en de zachte pompoen bij het iets
frisse van de peer.
Wij wensen u een lekkere herfst toe.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

1 kleine pompoen, bijvoorbeeld Hokaïdo
¾ bloemkool
3 rode uien
2 handperen, bijvoorbeeld Conference
4 el olijfolie (voor bakken en braden)
1 el gedroogde tijm
20 gram platte of krulpeterselie
4 el olijfolie extra vierge
Verwarm de oven op 190 graden.
Borstel de pompoen schoon onder de kraan.
Droog af, halveer en verwijder met een lepel
de zaden en draden. Snijd de helften in parten.
Was de bloemkool en snijd in roosjes.
Schil de ui en snijd in parten.
Was de peer, snijd in vieren, verwijder het
klokhuis en snijd nog verder in parten,
ongeveer 4 stukjes per kwart peer.
Doe alle groenten en de peer in een kom en
meng met de olie, zodat de olie alles goed
bedekt.
Zet een grote ovenplaat klaar met bakpapier,
doe het mengsel uit de kom erop en bestrooi
met tijm, peper en zout. Rooster dit in 40
minuten in het midden van de oven.
Haal in de tussentijd de blaadjes van de
peterselie, pureer ze met de olijfolie extra
vierge en breng op smaak met peper en zout.
Haal de groenten uit de oven en sprenkel met
behulp van een lepel de peterselieolie over de
groenten.

za. 30 september
9.00 – 13.00 uur

Overheicop 1 Schoonrewoerd.

U bent van harte welkom!
De markt vindt plaats op het buitenterrein van
De Rommelschuur. Er is een grote keus aan
allerlei artikelen zoals; elektra, huishoudelijke
spullen, speelgoed, kleding, boeken, prullaria
enzovoorts.
Er zal ook weer een kraam zijn met mooie,
oude en waardevolle spulletjes. Rond de klok
van 9.30 uur vindt de verkoop bij opbod plaats.
Van tevoren kunt u de objecten bekijken. De
rommelschuur en de boekenschuur zijn ook
geopend.
Op ons terras kunt u koffie/thee/fris met cake
of gebak kopen. Voor de grotere trek is er soep
en zijn er broodjes hamburger.
Bij de enveloppentent heeft u altijd prijs en
via een intekenvel worden er mooie prijzen
verloot.

Kortom… genoeg te beleven op onze grote
rommelmarkt!
Geref. Kerk Schoonrewoerd

Pelgrimage = reizen met een doel
Dit keer in deze Klepper een bijzondere
‘wandeling’. Eigenlijk is het geen wandeling,
dit stukje gaat over een reis, soms doe je dat
lopend, soms fietsend en dit keer deden wij
dat met een eend.
Afgelopen vakantie zijn wij met een lelijke end
(2cv, besteleend van de Franse posterijen)
naar Portugal geweest. Een enorme reis: 6500
km gereden met een gemiddelde snelheid per
uur van rond de 45 kilometer. Onze reis had
een aantal opvallende elementen: we gingen
langzaam; we hadden veel bekijks; we hebben
veel mensen ontmoet en we hadden een
duidelijk doel.
Al die elementen maakten deze reis zo
bijzonder dat ik tijdens de reis steeds meer
het gevoel van een bedevaart kreeg, een
pelgrimage. Dat gevoel ontstond niet in
de laatste plaats doordat we delen van de
Santiago de Compostella route reden en
doordat een vriend van ons fietsend op weg
was naar Santiago en we met hem onderweg
contact hielden en hem ontmoet hebben. Zo,
heb ik u voldoende nieuwsgierig gemaakt?

Mag ik er even in zitten, meneer?
Dan beginnen we bij het begin: elke twee jaar
komen de 2cv’s, die daartoe in staat zijn, samen
in een land en plaats voor een ‘rencontre des
2cv’. Dit jaar was Portugal het land en Ericeira
de plaats. We vertrekken met onze gele 2cv
AZU op een regenachtige namiddag in juli. Aan
boord onze meest minimale kampeeruitrusting
(want er is wel veel ruimte in de bestel-eend,
maar er kan niet veel gewicht in), ouderwetse
wegenkaarten (want de eend is een 6 Volts
auto, daar werkt de TomTom niet op), een
set oordoppen (want dit fraaie voertuig is
nauwelijks geïsoleerd tegen geluid en een
brullende motor vlak voor je knieën maakt
je tamelijk dol na enkele uren) en heel veel
geduld (want 80 km per uur is onze maximum
snelheid, tenminste als de weg vlak is en we
geen tegenwind hebben).
Ruim drieduizend kilometer moeten we
afleggen om ons doel te bereiken. We rijden
niet over de snelweg, want daar zijn we veel
te langzaam voor. Dus er is tijd om rond te
kijken. We kronkelen mee met landweggetjes,
we snorren tussen velden met rijpend graan,

langs weiden met vaalbleke koeien en door
verstilde dorpjes met soms een bakker of
een terrasje bij een café. Op die plekken
parkeren we graag. We klauteren wat stijf
uit de rubbertjes van onze
onvolprezen kuipstoeltjes en…
kunnen eindelijk weer even
praten met elkaar. Onderweg
is dat met het motorgeraas
en de oordoppen vrijwel
onmogelijk.
Op die plekken praten we ook met anderen:
onze auto trekt altijd bekijks. We hebben
gepensioneerde postbodes ontmoet, die bijna
emotioneel werden bij het zien van ‘hun eerste
postbezorgauto’. “Mag ik er even in zitten,
meneer?” vroeg er één in het Frans. Natuurlijk
mocht dat. Zo leuk.
Op die plekken moet dan ook altijd even de
motorkap open. De verbaasde blikken van
mensen die ons net gevraagd hadden waar we
vandaan kwamen en waar we heen gingen en
dan de inhoud van onze motorruimte zien, kan
ik u bijna niet beschrijven. Voor een niet-eendkenner is wat men ziet en hoort vaak moeilijk
te rijmen: van Nederland naar Portugal met
een miniatuur motortje, dat je bijna moet
zoeken onder die grote gebogen motorkap
en dat het geluid maakt van een soepele
bromfiets. Ik denk dat dat is wat ze denken.
Vervolgens kijkt menigeen ons wat meewarig
aan: “Dat gaan ze niet halen, die rare mensen.
Hoelang zijn ze van plan daarover te doen?”
Op die plekken stappen wij welgemoed
weer in. We starten ons karretje, wat vaak
even duurt voor hij voldoende benzine heeft

aangezogen. Weer zie je dan mensen zuchten:
“Oh, jé, zie je wel, hij doet het nu al niet
meer…” Maar altijd slaat hij dan net op tijd
wel aan en vervolgen we onze tocht. Er wordt
omgekeken, we worden vele, vele keren op de
foto gezet, er worden duimen opgestoken…
het is een ervaring.
Gaan we het halen?
Het is ook een avontuur. Na zeven reisdagen
en dus ook zeven keer de tent opzetten en
ook weer afbreken en ik denk dan al wel 21
keer tanken (want de brandstoftank is ook
heel klein) en een keer of 10 het gaspedaal
weer vastmaken (want dat schiet steeds los,
niet erg, wel lastig) komen we aan op de grens
van Frankrijk en Spanje: de Pyreneeën zijn in
zicht.
Ik schreef al: op de vlakke weg en zonder
wind gaan we best 80 km per uur. Maar bij
heuvels loopt die snelheid snel terug tot 50 km
of 40 km. We hebben de afgelopen dagen al
kleine bergjes gedaan in de tweede versnelling
waarbij de snelheid terug bleef lopen naar…
0, want terugschakelen naar de eerste
versnelling werd nodig en dat kan alleen
vanuit stilstand. Dan knijp ik ‘m toch wel even:
komen we wel weer op gang? En komen we op
tijd op gang, voor die vrachtauto achter ons
zijn geduld verliest en ons van de weg blaast?
Het lukte, het lukte… maar nu liggen voor ons
De Echte Bergen.
We zouden helemaal langs de Atlantische
kust gaan, hadden we bedacht, daar is het
het meest vlak. Maar Hans vond dat de eend
het best goed deed, ietsje bergen kon wel,
“Bovendien langs de kust is
het zo druk met toeristen,
dat is niks, worden we
opgeduwd en opgejaagd…”
Dus gaan we niet langs
de kust en toch door de
bergen.
We
klimmen,
we dalen, we klimmen
weer. Het autootje gromt
en zwoegt. We worden
door alles en iedereen
ingehaald, krijgen wel weer
duimen ter ondersteuning.
Het wordt heel heet in
de auto van de Spaanse
zon,
de
(over)verhitte
motor die het plaatje staal
tussen motor en onze
scheenbenen bijna doet
gloeien en mijn zenuwen,
want ik vind met 15 tot 20

km per uur in de eerste versnelling omhoog
kruipen erg, erg spannend.
Op die momenten en dat duurt soms wel
een uur of drie, voor wij dan een bergkam
helemaal beklommen hebben, denk je na.
Soms is er twijfel: is dit wel verstandig? Soms
is er euforie: wauw, dit doen we toch maar!
Soms is er angst: wat, als er nu iets kapot
gaat? Nadenken over: je kan ook met het
vliegtuig naar Portugal. Was een zeilvakantie
niet ook heel leuk geweest? Is dit eigenlijk wel
de goede weg, misschien moeten we straks
terug. Gedachten overvallen je: wat ben ik
hier eigenlijk aan het doen? De nietigheid
van het bestaan: twee reizigers in een klein
geel autootje tussen de pieken van een groots
gebergte onder de brandende zon in een
oneindig heelal…
Ruilen van auto
En zo wordt de reis een pelgrimage: een
(pelgrims)reis naar een doel waarbij een proces
op gang komt wat leidt tot nadenken over het
leven. Een pelgrimage wordt gedefinieerd als
een reis om inspiratie te verkrijgen; om tot
bezinning te komen; om een poosje afstand te
nemen van een hectisch dagelijks bestaan; om
'de ervaring'; 'om er geweest te zijn'; of om
andere mensen te ontmoeten. Het past ons
reizende bestaan. We kijken met andere ogen,
beleven het reizen zelf zoveel intenser, voor
ons geen hectische snelwegen
en we ontmoeten zulke leuke
mensen.
Het gebeurt halverwege een
lange kronkelweg omhoog aan de
Spaanse kant van de Pyreneeën.
We zien gieren cirkelen en
besluiten even te parkeren op een
uitzichtpunt om te rusten. De motor
moet even afkoelen, motorklep
open dus en wij zelf zijn ook aan
koelte toe. Water drinken, even
bewegen, foto’s maken en even
tegen elkaar vertellen dat dit wel
een heel lange helling is. Waarbij
ik me kleintjes en zenuwachtig ook
echt afvraag of ik dit wel vakantie
vind, of ik eigenlijk wel verder wil?
Hadden we niet beter de kustweg
kunnen nemen…? Hans gromt dat
ik niet moet zeuren, het is hier
mooi en het gaat best… Er stopt
een Spaanse auto naast ons. De
bestuurder wil ruilen van auto.
We denken dat we hem niet goed
verstaan, zijn Engels is wat krom

en hij ratelt er veel Spaans doorheen. Maar
nee, hij is echt ontroerd en dolenthousiast
over onze auto. Als jonge werknemer (hij is
nu met pensioen) heeft hij aan deze auto’s
gesleuteld. Hij trekt zijn kleinzoon, die bij hem
in de auto zit, naar zich toe en wijst de jongen
alle geheimen van de geweldige motor aan.
Alles in het Spaans, wij verstaan het niet maar
genieten van zijn passie, van zijn gebaren en
lachen met hem mee. Weer stelt hij stralend
voor om te ruilen. Wij wijzen dat trots van
de hand. Hij wenst ons goede reis en ook wij
kruipen weer verder omhoog.
Dan zit je toch weer even rechterop: ja,
natuurlijk is het rijden in deze auto op deze
plek heel, heel bijzonder. Het doel verschuift:
het gaat er niet om waar we komen, het gaat
er zelfs niet om of we het halen, het gaat erom
dat we op pad zijn. Onze vriend, die op de
fiets(!) inmiddels in Nederland vertrokken is op
weg naar Santiago de Compostella, hanteert
het motto: het doel is de reis. Ja, dat ervaren
wij ook.
Het doel is de reis
Na nog meer avonturen en vele kilometers,
wordt de waarheid van dat motto ons nog
veel duidelijker. Het lange verhaal van ruim
4 weken eendvakantie in het kort: we komen
aan in Portugal, we bereiken zelfs Ericeira en
dan blijkt: er is geen plaats.

We hebben van te voren geboekt en betaald,
we hebben drieduizend kilometer gereden,
gezwoegd, geploeterd en genoten en dan
bereiken we ons doel en is er geen plaats…
Oh ja, we hebben het even zwaar. Teleurstelling
voelen we en ook wel medelijden met de
organisatoren die duidelijk overvallen zijn door
de belangstelling van zoveel 2cv liefhebbers.
Er zijn mensen boos. We worden verwezen
naar een vieze parkeerplaats bij de zee. Wat
nu? Vakantie verpest?
We pakken niet uit, we kijken lopend een
paar uur rond, onze toegang tot het terrein
hebben we immers geregeld en dan… stappen
we weer in. Portugal is groot en mooi. We zijn
op een unieke reis. We hebben nog een hoop
te zien. We hebben nog mooie ontmoetingen
voor de boeg, o.a. met onze vriend op de fiets
(we hebben hem in Frankrijk echt ontmoet: hij
op de heenreis en wij op terugreis, samen op
de camping, het werd heel laat die avond…).
We hebben veel te delen en te overdenken, te
genieten en te ervaren…
Het doel is niet het eindpunt.
Het doel is de reis.
Jolanda & Hans Lemcke

PROJECTKOOR
KERSTSAMENKOMST
Zingt u graag?
Kom gezellig meezingen in het Kerstprojectkoor!
Wat houdt een projectkoor in?
Vijf avonden oefenen en dan meteen uitvoeren.
Hard werken op de repetitie-avonden, maar
ook samen veel plezier hebben. Een korte
periode aan de stukken werken en dus niet
maanden verplicht vast zitten.
Wij gaan vanaf 20 november weer aan de
slag voor de Kerst en u bent heel hartelijk
welkom om met ons mee te doen. De
zangers en zangeressen van het koor Zout uit
Schoonrewoerd vormen, zoals de laatste jaren
gebruikelijk, de basis en we willen heel graag
weer een groep maken samen met u.
Dit
jaar
gaan
we
zelfs
twee
keer
uitvoeren: Op zaterdag 23 december in de
Volkskerstzangdienst in Leerdam en op zondag
24 december in de Kerstnachtsamenkomst in
Schoonrewoerd. Het zou heel mooi zijn als
we deze sfeervolle feesten met elkaar kunnen
aankleden en opluisteren.
Als u mee wilt zingen in het projectkoor kunt u
zich opgeven bij:
Christel Lodder
(06-31990739 / christella1968@hotmail.com)
Bert Bos
(0345-619503/ bhbos@hotmail.com)
De repetities zijn op de maandagavonden 20
en 27 november en 4, 11 en 18 december in
de Lichtkring van de Gereformeerde kerk in
Schoonrewoerd. We starten om 19.30 uur.
Deelname aan het projectkoor kost € 10,00
en u hoeft absoluut niet muzikaal onderlegd te
zijn of noten te kunnen lezen.
Zingt u graag?
Pak dan uw kans en doe mee!

Schoonrewoerds Oogstfeest
Vrijdag 27 oktober vanaf 17:00 uur op het dorpsplein

Enkele enthousiaste dorpsbewoners hebben het plan geopperd voor een gezellige dorpsactiviteit
als afsluiting van de (fruit)oogst. Het motto is: voor en door ons dorp!
DVS ondersteunt dit van harte.
Het programma is als volgt:

Gezellige Oogstmarkt
met lokale producten, ondernemers en verenigingen,
van 17:00 tot 21:00 uur
Aanmeldingen of informatie via email acschoonrewoerd@
hotmail.com

Openingsactiviteit met hulp van kleuters
om 17:00 uur

Spelletjes voor
jong en oud
Oogstwedstrijd
Bakwedstrijd voor de
lekkerste zelfgemaakte
vruchtentaarten
en
jam. Inleveren tussen
16:00 en 16:30 uur

De Muzikale Fruitmand
Er is een open podium voor muziek e.d. uit ons dorp. Vind je het
leuk om, alleen of met anderen, op te treden, geef je dan op bij
Johan Roeland: jhroeland@gmail.com.
Hou voor meer informatie de Facebook
Dorpsvereniging Schoonrewoerd in de gaten!
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KERST EN RELATIEGESCHENKEN.

Mijnheer, mevrouw,
De winter komt eraan. Bedrijven en instellingen hebben het erg druk. Het is lastig om
aan personeel te komen. Er is een groot tekort aan chauffeurs. We doen allemaal
een stapje extra voor onze medewer(st)ers. Zeker is wel dat iedereen graag de
complimenten in ontvangst neemt.
Wij zijn partner geworden van Koornneef relatiegeschenken. En daar zijn we trots op.
Zelf kunnen we natuurlijk nooit zo’n mooie brochure laten maken. Vraag in de winkel
om een exemplaar. U kunt er vanaf dit jaar uw keuze uit bepalen. Graag uw reactie
uiterlijk 31 oktober.
Naast de kerstpakketten uit deze mooie brochure is het mogelijk om zelf een
relatiegeschenk samen te stellen. U bepaalt dan zelf welke artikelen in het pakket
komen. Natuurlijk kunt U dit aanvullen met een eigen cadeau. Wij kunnen het
verpakken in een mooie kerstdoos. Ook bestaat de mogelijkheid om het te verpakken
in bijvoorbeeld een sporttas, een rieten mand, of in een handige boodschappenkrat.
Een andere mogelijkheid is dat U de keuze volledig aan ons overlaat. Maak Uw
wensen kenbaar en wij zorgen voor een perfect pakket. Uiteraard laten wij in dit
geval eerst een monster pakket aan U zien ter goedkeuring.
Ook kunnen wij u van dienst zijn met een overheerlijk vers product van onze
broodleverancier: Speciaalbakkerij van der Grijn uit Groot- Ammers.
Wij zien uw reactie graag tegemoet,
Ad & Tineke’s Dagwinkel Tineke de Jong
Dorpsstraat 11 4145 KA Schoonrewoerd 0345641202

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1. Naam: Aron van Soest
2.
3.

Leeftijd: 16 jaar
Broers: Arwin,
Zus: Amanda

Gaston

&

Remon

20.
21.
22.
23.

Hobby: Voetballen
School: ROC Midden Nederland
Opleiding: Onderwijsassistent
niveau 4
Leukste vak op school:
Geschiedenis
Ik heb een hekel aan: Tijdnood
Favoriete sport: Voetbal
Ik kan geen dag zonder: Drinken
Ik lust geen: Zuurkool
Ik ben gek op: Pannenkoeken
Ik word kwaad als: Iets niet lukt
Een slechte eigenschap van mezelf:
Eigenwijs
Mijn favoriete vakantie: Duitsland
Mijn favoriete muziek: Hip hop
Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
Mijn favoriete app: De slimste mens
Het leukste in het dorp:
Schoonrewoerdse Markt
Dit wil ik worden: Leraar
Dit moet anders in dit dorp:
Meer voetbalplek voor kinderen
Tip voor jongeren: Blijf vooral jezelf
Volgende vraag aan:
Jelmar Burggraaf

foto: Hans de Braal

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!

Zoeken in het gemeentearchief

De kwestie
Mijn broers Arie, Jan en ik hadden een aantal
verschillende versies op welke wijze onze
opa Arie de Jong, wonende aan de Diefdijk te
Schoonrewoerd, is overleden.
Versie 1: Na afloop van de oorlog zou onze opa
overleden zijn tijdens de terugtocht
van de Duitsers.
Versie 2: Opa was een “normale” dood
gestorven.
Versie 3: Aan het begin van de oorlog kwam
hij te overlijden doordat hij door
een Duitse vrachtwagen werd
aangereden.
Nou, dat moesten we maar eens oplossen
en uitzoeken, besloten mijn broer Arie en
ik. De familie uit Rotterdam, Gorinchem
en Schoonrewoerd werd ingeschakeld. We
mailden wat af.
Via de Historische Vereniging Leerdam
zijn we op onderzoek uit geweest in het
gemeentearchief van de gemeente Leerdam.
Sommige gemeenten hebben het volledige
archief gedigitaliseerd. In Leerdam is dat
niet het geval. In een goed beveiligde kluis
staan duizenden documenten gearchiveerd.
Honderden kranten zijn ingebonden in
prachtige boeken. Een kijk waard.
In kranten vinden we zijn overlijdensbericht
van 6 november 1940. Een paar dagen
daarvoor was hij net ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel op toen Diefdijk 222. Beide
berichten zijn in dezelfde week geplaatst. We
hebben ook de rouwkaart terug kunnen vinden
via nicht Rina de Jong.

Het bizarre verhaal
Opa Arie de Jong reed samen met zijn knecht
(Jan Burger of Burggraaf) met paard en wagen
op de weg, een pad destijds, dat loopt van “De
Sonsbrug” richting Culemborg. Een legerauto
met Duitsers komt aangereden. Opa gaat van
de bok om het onrustige paard vast te houden
en doet dit aan de wegkant. Dan wordt hij
aangereden, hij smakt tegen het paard aan.
Hier volgt het verhaal van de bijrijder: Het
paard schrikt van de klap en het lawaai. Het
neemt een vlucht en belandt met de wagen
en zijn begeleiders (opa en de knecht)
rechtstreeks in het naastgelegen water “de
Culemborgse Vliet”.

De Duitsers stoppen en halen opa de Jong en
zijn bijrijder uit het water. Met de auto wordt
opa vervoerd naar het ziekenhuis in Utrecht.
De artsen besluiten om hem te opereren,
waarschijnlijk door het enorme gerochel
dat zij hoorden. Wellicht had hij veel water
binnen gekregen. Andere mogelijkheid is dat
dit veroorzaakt werd door de aanzienlijke
hoeveelheid sigaretten die er ook toen al werd
gerookt.
Opa heeft de operatie niet doorstaan en is in
Utrecht overleden in den ouderdom van 58
jaren en 4 maanden. Op maandag 11 november
des namiddag 1.30 was de teraardebestelling.
Natuurlijk blijven er vragen:
• Hoe is het met de bijrijder afgelopen?
• Wat is werkelijke naam van de bijrijder?
• Hoe hebben de Duitsers dit allemaal
klaargespeeld?
• Hoe is het afgelopen met paard en wagen?
In het archief kom je duizend en één
interessante onderwerpen tegen. Het is de
moeite waard om daar eens kennis van te
nemen. Wat dacht u van de volgende spreuk?
“Zelfs de verstandigste kip legt weleens een
ei in de brandnetels”.

Mogelijk een ander onderwerp voor later om eens uit te zoeken:
Wie kan helderheid verschaffen over bovenstaande foto?
Wie is de moeder met de kinderwagen? Voor welk pand is de foto genomen?
Graag uw reacties naar Ad de Jong, info@dagwinkelschoonrewoerd.nl
Ad de Jong

Ik ben met mijn familie naar de Efteling
geweest.
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Romy Liefhebber

Hoi iedereen,
Ik ben Romy Liefhebber en ik ben 11
jaar. Ik woon aan de Kerkweg met mijn 2
zusjes Tess en Lynn en mijn ouders Arie
en Claudina. Mijn hobby’s zijn: paardrijden, lezen en tekenen.

Op 26 augustus 2017 moesten we om 9
uur bij mijn oma zijn en daarna zouden wij
mijn neefje Jamy ophalen. Voordat we in
het pretpark waren, hebben we nog een
halfuur in de file gestaan en toen kon de
pret beginnen. Mijn nicht Jordan, mijn
neef Dean en mijn oom Maurice stonden
al bij de ingang te wachten. Als eerste
gingen we naar de achtbaan Joris en
de draak; daar gingen ik, Tess, Jordan,
Dean en ome Maurice in. Daarna
gingen ik, Jordan en ome Maurice in de
Baron 1898. En de rest gingen in soort
bootjes met een walvis. Ondertussen
kwamen mijn oom Raymond en tante
Monique aan. Daarna ging de ene helft
in de Vogelrock en de andere helft in
het poppentheater. Daarna gingen we
in Symbolica, de nieuwe attractie in
Efteling. Daarna gingen we in de Droomvlucht en toen in de Villa Volta. Daarna
gingen iets eten vlakbij de Fata Morgana
en daarna gingen we er in. Toen we eruit
waren gingen mijn oom Raymond, tante
Monique en Jamy naar huis. Wij gingen
daarna nog in Vliegende Hollander en
de Python. We waren rond 12 uur thuis,
maar ik vond het erg leuk.
Doei, Romy
Ik geef de pen graag door aan:
Iris Burggraaf.

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

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.

Mededelingen van het bestuur DVS
Na een heerlijke vakantieperiode worden alle
activiteiten weer opgestart. Het Dorpsplan
maken was voor de DVS best een zware klus,
dus was de vakantie welverdiend. Graag
brengen we u weer op de hoogte van de
lopende zaken:
Dorpsplan en vervolgstappen
Op 26 mei jl. hebben we het Dorpsplan officieel
overhandigd aan wethouder Teus Meijdam. Als
DVS zijn we enorm trots op dit plan en willen
graag verder aan de slag met de uitwerking
daarvan. Aangezien het plan een lange termijn
visie heeft gaan we dit stapsgewijs aanpakken
en houden wij u daarvan uiteraard op de
hoogte. Op de gele kaart uit het Dorpsplan
en de Klepper hebben we diverse positieve
reacties ontvangen. Misschien twijfelt u
nog of bent u gewoon vergeten om u aan te
melden, dat kan natuurlijk altijd nog. Bent u
de kaart kwijt, wij hebben er nog voldoende
in voorraad of u stuurt ons een e-mail naar
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com.
Het mooie van dit systeem is juist dat u zich
alleen voor een bepaald(e) thema/werkgroep
aan kunt melden zonder dat u bestuurslid
van de DVS wordt. Denkt u er allen nog eens
serieus over na en misschien kunt u zich
samen met buurtbewoners/vrienden/ familie
toch aanmelden voor een thema waar uw
interesse naar uitgaat. Het bestuur van de
DVS, dat nog maar uit 5 leden bestaat, kan
die plannen echt niet uitwerken zonder hulp
van actieve dorpsbewoners.
Positief nieuws is wel weer dat we met ons
Dorpsplan door de St. SamenDoen zijn
genomineerd als ‘Beste ruimtelijke idee
2017’. Hiervoor waren 3 ideeën uitgekozen.
Op woensdag 13 september tijdens de
SamenDoendag konden de drie partijen hun
initiatief promoten en werd de keuze gemaakt.
Uiteindelijk zijn we derde gewonnen en hebben
we een cheque van 250,- gekregen.
Locatie Regenboogschool
De locatie Regenboogschool is inmiddels
tijdelijk
weer
bewoond.
Tijdens
de
vakantieperiode hebben we hierover geen
overleg meer gehad, maar een afspraak staat
gepland. In de volgende Klepper hopen we
hier weer meer over te kunnen melden.

Buurtmanifestatie
De jaarlijkse Buurtmanifestatie wordt dit jaar
gehouden op 21 september in Leerdam, ook
DVS zal hierbij vertegenwoordigd zijn.
Burendag
Op zaterdag 23 september is weer de landelijke
Burendag. Wij hopen dat u een leuke activiteit
organiseert met uw straat of buurt, al is het
maar met elkaar een kopje koffie drinken. Dit
bevordert de onderlinge saamhorigheid.
Automatische incasso contributie DVS
De contributie voor het jaar 2017 zal eind
september afgeschreven worden bij leden die
een automatische incasso hebben ingevuld. Bij
de andere leden is inmiddels een brief bezorgd
waarin verzocht wordt om de contributie over
te maken. Alvast hartelijk bedankt voor uw
steun.
Wijkschouw
De jaarlijkse wijkschouw zal waarschijnlijk
ook weer in oktober plaatsvinden, een datum
hiervoor moet nog vastgesteld worden. Mocht
u aandachtspunten hebben die we mee
moeten nemen, dan kunt u die al vast aan ons
doorgeven.
Oogstfeest
Een aantal actieve dorpsbewoners hebben
het initiatief genomen om een Oogstfeest
te organiseren op vrijdag 27 oktober a.s.
DVS wil hier graag haar bijdrage aan leveren
(ook financieel) vanwege ons 25-jarig Jubileum
dit jaar.
U leest hier elders in deze Klepper meer over.
Snelheid Dorpsstraat
Tijdens het Vragenuur werd gesproken
over de snelheid op de Dorpsstraat en werd
voorgesteld om een werkgroep samen te
stellen, u kunt zich met de gele kaart hiervoor
aanmelden. Binnenkort is er eerst een gesprek
met wethouder Meijdam over dit onderwerp en
zijn ervaring over dit onderwerp in Leerdam.
We komen hier zeker op terug en wachten uw
aanmelding met belangstelling af.
Speelvoorzieningen
De Speelvoorzieningen hebben ook onze
aandacht, met name voor de locatie
Regenboogschool. Ook d.m.v. de gele kaart

kunt u zich opgeven om uitvoering aan dit
thema te geven.
Speculaasverkoop
In de week voor de herfstvakantie komen we
weer aan de deur voor de speculaasverkoop
t.b.v. het Sinterklaasfeest. Mogen we weer op
uw medewerking rekenen?
Ledenwerfactie
In de maanden september/oktober gaan we
ook bij nieuwe dorpsbewoners een uitnodiging
in de brievenbus doen waarop gevraagd
wordt of ze lid van de DVS willen worden.
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk
inwoners van Schoonrewoerd ons steunen.
De contributie bedraagt € 7,50 per jaar voor
gezinnen waarbij het gezinshoofd onder de
65 jaar is en € 4,50 per jaar voor gezinnen
waarbij het gezinshoofd boven de 65 jaar is.
We wachten met belangstelling af. Informatie
kunt u opvragen via ons e-mailadres
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com.
Uitbreiding Bestuur
We zijn op zoek naar een voorzitter, een
secretaris en een commissielid Verkeer &
Groen voor de DVS. Het kan toch niet zo
zijn dat na 25 jaar het aantal bestuursleden
van de vereniging zo ver terugloopt dat het
voortbestaan in gevaar komt? Meedenken
over zaken die in ons dorp spelen is zeker
belangrijk anders worden er (zeker straks na
de fusie) zaken voor ons beslist waarin we
geen zeggenschap hebben gehad.
Van harte aanbevolen.
namens bestuur DVS,
Gera de Jong (secr.)

Collecte KWF
De collecte voor het KWF heeft het mooie
bedrag van € 1.047,86 opgebracht. Eenieder
hartelijk bedankt.
Diana en Aartje Vuurens

Beste dorpsbewoners
Eenmaal per maand, op donderdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur, is er voor de senioren
van binnen en buiten onze kerk gelegenheid
om samen te komen in De Lichtkring, het
bijgebouw van de Gereformeerde Kerk in ons
dorp.
Altijd wordt een programma geboden, waarbij
soms een gast wordt uitgenodigd. Wat ons in
het kerkelijk leven samenbindt speelt een rol
in de samenkomsten van de seniorengroep.
Soms door de inhoud van het programma,
maar altijd in het welkom en opening van de
middag. We zoeken naar de verbinding tussen
geloof en leven, God en samenleving.
Het is een middag voor ontmoeting,
ontspanning, gezelligheid en soms bezinning.
De middagen verlopen plezierig en worden
meestal bezocht door 25 à 30 senioren. Het
zou mooi zijn als er wat meer deelnemers van
buiten onze kerk zouden zijn. We proberen
om door middel van publiciteit en actief
uitnodigen meer senioren te bereiken, wat
past in de bedoeling van het jaarthema van
onze kerk: “Een open huis”. We starten het
seizoen met een broodmaaltijd en aan het eind
van het seizoen gaan we een middagje uit en
sluiten dan ook weer af met een maaltijd. Aan
deelnemers van de senioren-middagen vragen
we € 10,- per seizoen (plus een bijdrage van
deelnemers aan het middagje uit in mei). Die
financiële bijdrage vragen wij niet als u eens
een middagje komt kennismaken.
Heeft u belangstelling of wilt u contact met
andere mensen in ons dorp, dan nodigen we
u van harte uit op onze seniorenmiddagen. We
ontmoeten u graag.
Voor het komende seizoen zijn de data:
28 sept, 26 okt, 23 nov, 21 dec (Kerstviering),
in 2018 25 jan, 22 febr, 29 mrt, 26 apr, 24 mei
(uitstapje).
namens de Commissie Senioren
Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ad Verhoeff
voor informatie 0345-641361

Dorpsmaaltijd
Op 1 juli, de dag waarop de tweede
helft van het jaar begon, waanden vele
Schoonrewoerders zich in Middeleeuwse
tijden. Alleen de passerende auto’s
pasten niet in het verder nauwkeurig
samengestelde
Middeleeuwse
decor.
Gerookte vis en spek, malse kip, pannen
soep die boven het vuur hingen en
lokale groenten waren de ingrediënten
die gecombineerd met ongeveer 200
dorpsgenoten zorgden voor een heuse
dorpsmaaltijd.

vertaalden zich dan ook in een gezellige en
overheerlijke maaltijd, geheel in Middeleeuwse
stijl. Waar de ouderen en ouders zich de kip en
vis lieten smaken, daar hadden de kinderen
hun eigen tafels en konden zij bijvoorbeeld
broodjes bakken bij het vuur.
Na de opening van de maaltijd werd in snel
tempo vele liters soep verorberd. Hoewel het
geheel in Middeleeuwse stijl ging, bleek toch
dat menigeen de eetgewoontes van de 21e
eeuw aanhielden. Na de soep volgde een
afwisseling van gerookte haring, paling, kip en
onvervalst spek. Op iedere tafel was naast vers
gebakken brood een ruime hoeveelheid verse
groenten aanwezig die in de teil afgespoeld
kon worden. Zo had iedereen ruim voldoende
eten op het houten bord dat speciaal voor
iedere deelnemer gemaakt was.
Mede dankzij het goede weer op de avond zelf,
de vele lokale sponsoren van het evenement
en de onuitputtelijke inzet van vele vrijwilligers
kunnen we terugzien op een mooie maaltijd
waarin we in en met het dorp elkaar konden
ontmoeten en in alle rust konden spreken en
kennismaken. De mening van veel deelnemers
was dat deze dorpsmaaltijd wederom zeer
geslaagd was, zodat het naar meer smaakte.
We zien al weer uit naar het komend jaar.

Het mag inmiddels een
traditie genoemd worden
dat één keer per jaar
het dorpsplein vol zit
met
etende
mensen.
Ook dit jaar had de
‘BWK-commissie’ van de
Hervormde Gemeente tijd
nog moeite gespaard om
iets speciaals te maken
van deze ontmoeting in en
met het dorp. Wekenlang
klonk uit de schuur van Jan
en Carla Frankenhuyzen
gezaag en getimmer om
de
grote
hoeveelheid
tafels in elkaar te zetten.
Daarnaast waaide er in
de
week
voorafgaand
aan de maaltijd vaak een
uitnodigende
etensgeur
rond
de
Dorpsstraat.
‘Alles
moet
geproefd
worden’, zo luidde het
duidelijk
commentaar
van Jan Frankenhuyzen.
De vele voorbereidingen

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.

de lessen mee doen. We zijn dankbaar dat
we financiële middelen hebben zodat we waar
nodig de schoolspullen kunnen kopen zodat
alle kinderen naar school kunnen.
De zomer
Net als in Nederland is het in de afgelopen
maanden in Roemenië ook echt volop zomer
geweest. Een zeer warme periode met
temperaturen van ruim 35 graden. We zouden
zeggen heerlijk zomer. Maar we weten dat
in de niet-geïsoleerde “huisjes” de warmte
beklemmend is en de vliegen met duizenden
rond zoemen. En het soms een gevecht is om
het eten vrij te houden van vliegen. Om maar
niet te spreken je voedsel koel te bewaren in de
koelkast. Dit omdat de meeste mensen geen
koelkast bezitten. Maar desondanks waren er
ook geweldige momenten. In augustus was
er een team van enthousiaste Roemeense
jongeren een aantal dagen in Ungurei om
de kinderen in die dagen aandacht en liefde
te geven. Gods liefde doorgeven, tijd voor
de kinderen nemen, spelletjes doen, naar ze
luisteren en zo de echte warmte laten ervaren.

Elke dag zorgden wel zo’n 70 kinderen dat ze
present waren. Geweldig om dan te zien dat ze
genieten van de warmte en aandacht, de arm
om hen heen. Maar ook van de maaltijd die
ze thuis mogelijk hadden moeten missen. We
zijn God dankbaar dat dit team zo bewogen is
en dat door steun van Hope & Serve dit mocht
gebeuren.
Nu in september gaan de kinderen weer naar
school, wat niet zonder zorgen is voor de ouders.
Er moet van alles worden aangeschaft zoals
schriften, pennen, en diverse schoolspullen.
Zonder deze materialen mogen ze niet aan

De herfst
Soms best gezellig als je de regen op de ramen
hoort tikken en de wind om het huis hoort
waaien. Eigenlijk kun je dan wel van de herfst
genieten. Nou dan moet je huis wel dicht zijn
en je ramen niet met plastic zijn afgedicht. Als
zo je situatie is dan kun je je wel erg bezorgd
maken. In Ungurei zijn er een aantal families
die met moeite de boel droog kunnen houden.
Al heel lang hebben we het verlangen om stap
voor stap deze woningen wat op te knappen.
In september hopen we e.e.a. voor te bereiden
en in oktober zullen we met lokale mensen aan
de slag gaan om daadwerkelijk deze huisjes
op te knappen.
We zien ernaar uit om deze mensen te
verrassen en zo hun huis ook tot een thuis te
maken. Een plek waar het goed wonen is en ze
als gezinnen heerlijk kunnen verblijven.
We zijn God dankbaar dat we steeds weer
voldoende financiën hebben
om deze werkzaamheden te
kunnen doen. Zo mogen we
door alles heen delen van onze
overvloed welke we van God
steeds ontvangen en zo straalt
Zijn liefde door alles heen.
De winter
Wanneer
de
temperatuur
nog boven de 20 graden is
denken we eigenlijk nog niet
aan de winter. Maar toch zijn
we al volop bezig met de
voorbereidingen. Ondertussen
hebben we 15m3 brandhout
in voorraad staan.
Op dit
moment is het nog een
enigszins betaalbaar, al zijn de
prijzen best aan de forse kant
en kost een m3 brandhout gezaagd en gekloofd
circa €85,- Voor mensen met een inkomen
van €120,- per maand is dit onbetaalbaar.
Bijzonder dat we kansen krijgen om deze
mensen een warme winter te bezorgen.
Soms gaat het anders
Door gezondheidssituatie van Jan zijn we
momenteel niet in staat om alles zelf te doen.
In eerste instantie ervaarden we dit als een
enorme beperking. We zijn eigenlijk echte
doe-het-zelvers.
Maar als je denkt dat de deur dicht gaat, is

het wonderlijk om te ervaren
dat God een raam opent voor
nieuwe wegen. Het vraagt
soms loslaten en een andere
manier van denken. En zien
we dat onze God toch weer
nieuwe mogelijkheden en
vreugde geeft. We willen
meer gebruik te maken
van ons lokale netwerk en
het inzetten van de lokale
bevolking bij onze activiteiten
en werkzaamheden. Hierdoor
zal de fysieke werkdruk voor
ons (Jan en Marjan) veel
minder worden en zijn er
weer kansen en inkomsten
voor de lokale mensen. Ja
, dan zie je later dat het
eigenlijk veel mooier is. God
doet geen half werk. We
genieten enorm en weten ons
door God gezegend dat we dit
werk mogen blijven doen.
Steun
Eerst willen we iedereen bedanken die op
welke wijze dan ook, bijdraagt aan het werk
van Hope & Serve.
We danken voor jullie gebeden en financiële
steun. Het klinkt misschien wat vreemd voor
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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

jullie maar God zorgt dat er altijd genoeg is.
U begrijpt dat voor onze komende plannen
en support van gezinnen financiële middelen
nodig zijn. Wanneer u het werk van Hope &
Serve wilt ondersteunen dan is uw gift welkom
op NL83RABO0305164732 t.n.v. Diaconie
Schoonrewoerd ovv Hope & Serve.

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!!!!

Toen & Nu
“De Tocht” was de bijnaam voor de hoek van
Overheicop met de Koningin Julianastraat.
Het witte huisje was de woning van de familie
Brouwer. Zij hadden aan de woning vast nog
een winkeltje. In dat winkeltje kon je van
alles kopen.; een soort mini-Blokker. Het rijtje
huurwoningen rechts staat er nog steeds. Op
de hoek woonde de familie De Vaal.

In de loop van de tijd werden de zwarte schuren
gesloopt en stond er alleen nog maar het witte
huisje. Hierin heeft Leen Vrolijks nog jaren
gewoond. Daarna is het volledig gesloopt en
zijn er 4 nieuwbouwhuizen gebouwd (zoals het
nu is). Opvallend op de oude foto is de paal en
draad voor de stroomvoorziening.
Al met al een markant stukje Schoonrewoerd.
Rien Bambacht

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

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Lange tijd bleef het zacht weer. Maar nu:
de eerste herfststorm heeft ons land aardig
in de ban. Natuurlijk is het niets vergeleken
met de ravage op Sint-Maarten. Dat
natuurgeweld is ongelooflijk. Is dit nu een
gevolg van klimaatveranderingen? Tijdens
één van de dialezingen in de Schaapskooi op
donderdagavond gaat Arnold van Vliet daar
dieper op in.
Veel donderdagavonden zijn weer gevuld met
interessante verhalen en met prachtige foto’s.
Het is de moeite waard om te komen kijken en
luisteren. We heten u weer van
harte welkom. De avonden zijn
gratis te bezoeken, beginnen
om 20.00 uur en er is een
verloting met leuke prijzen om
de kosten te drukken.
5 oktober tonen enkele leden
van de Natuur- en Vogelwacht
hun beelden. Henk Tromp,
Cees
Gielis
en
Johan
Scholtens zijn niet zomaar
plaatjes-schietende toeristen.
Henk Tromp en Johan Scholtens
zijn
beide
natuurfotograaf.
Cees Gielis is specialist op
het terrein van de insecten.
Deze avond zal u verrassen in
kwaliteit en variatie.
19 oktober gaan we naar Noord-Italië
met Joke Stuurman. Joke is een aantal
opeenvolgende jaren naar de Dolomieten en
het Aostdal geweest. Zij heeft daar geweldige
reportages gemaakt van het landschap. Ook
vlinders hebben haar speciale belangstelling.
En uiteraard ontbreken de vogels niet: de Hop,
Grauwe klauwier en de Alpenkauwtjes. Kom
genieten en ‘wandel’ mee tussen gemzen en
bergmarmotten.
2 november is het de beurt aan Arnold
van Vliet. Hij is bioloog aan de Wageningen
University en heeft zich in het bijzonder gericht
op het effect van veranderingen in weer en
klimaat op natuur en samenleving. Hij heeft
zich verdiept in terugkerende verschijnselen
zoals de start van de bloei, het aankomen
van de trekvogels en het verschijnen van
vlinders. Hij heeft meerdere citizen science

netwerken opgezet. Voorbeelden daarvan zijn:
de Muggenradar en de Tekenradar.
Hij laat in zijn presentatie aan de hand
van herkenbare voorbeelden zien dat zich
spectaculaire veranderingen in de natuur
voordoen. U wordt als publiek actief betrokken
bij zijn verhaal d.m.v. stemkastjes. U wordt
uitgedaagd mee te denken, te voorspellen en
verbanden te zien. Een voorproefje? Bekijk
alvast zijn TEDxEde: Nature already adapts to
climate change. What about you?
16 november verdiepen we ons in de
natuurlijke landbouw met Louis Dolmans. Hoe
was dat vroeger? Die prachtige bloemenweiden
met veel weidevogels, waar is het gebleven en
hoe kan het weer terug? Kom kijken.

In De Schaapskooi vindt u naast gezelligheid
ook heel leuke (en natuurvriendelijke en
duurzame) ideeën voor een verjaardag of een
aardigheidje voor een collega op het werk.
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht
hopen u te ontmoeten op de Open Dag op 30
september 2017. U bent van harte welkom
tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De dag
staat bol van de activiteiten en leuke dingen
om te bekijken. Er zijn oude ambachten als
de imker en tenenvlechter, kunstzinnigheden
met pastelkrijt en muziek. Alle werkgroepen
presenteren zich met veel passie en kennis.
Er is heerlijk, onbespoten sap te proeven,
versgezette koffie en thee te nippen en een
kop soep met een broodje gaat er rond de
lunchtijd ook best in.
Wees welkom en KOM!
De vrijwilligers van De Natuur- en Vogelwacht

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



WO N E N WO R DT B E LEVE N
MET AL ONZE MERKEN:

A N TA , A U P I N G , B E R T P L A N TA G I E , C A S T E L I J N , C H R I S T I A N

F I S C H B A C H E R , C L O A K , D E P L O E G , E A S T B O R N , G E L D E R L A N D , H A L A , H A R V I N K , H ü L S TA , J A B ,
JORI,

KENDIX,

LEOLUX,

L I N T E LO O ,

M E TA F O R M ,

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
NAAMLOZE FILIPPINE 121
Vul de ontbrekende achternamen 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. Heb je dat met de hand uitge
-sneden, of heb je het laten ... (6)
2. Hij eet vlees, maar toch houdt
hij ... (3,6) 3. Bier of wijn, het is
allemaal gemaakt door de ...(7)
4. 100kg optillen? Dat lijkt mij wel
erg ... (5) 5. Voetballen is Piet zijn
passie, hij is echt een ... (10) 6. De
atleet ging goed, hij sprong over
alle ... (6) 7. Op verklede mensen
jagen, ja kijk! Daar loopt een ... (3)
8. ... mag ik overvaren ja of nee (8)
9. Geef jij die jongen een trap, ik
denk dat ik ... (8) 10. Hoezo naar
de kapper als ik mijn baard zelf ...
(6) 11. Dit klopt niet, je moet echt
aan de ... trekken (3) 12. Wat rustig in het dorp, het is zeker ... (6)
13. Ga je gelijk al beginnen, komt
het dan wel voor de ... (6) 14. Ik
kom later, het wordt wel ...(6)
15. Ga je naar Kinderdijk, dan zie
je zeker een ... (8).
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DE WINNAAR VAN PUZZEL 120 IS
B.C. BOR UIT DE PRINS BEATRIXSTRAAT!

WIN EEN HOOFDKUSSEN!
Het kussen is gesponsord door Peter Balsters
Slaapcomfort uit de Fonteinstraat in Leerdam.
+HOH¿MQHQDFKWHQJHZHQVW
Stuur vóór 22 oktober 2017 het antwoord
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en 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.

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

ZATERDAG 25 NOVEMBER INTOCHT SINTERKLAAS
Het lijkt misschien nog ver weg maar we hebben al weer contact gehad met Spanje.
Sinterklaas komt op zaterdag 25 november weer een bezoek brengen aan Schoonrewoerd.
Hij heeft ons beloofd de pieten mee te nemen en ook is er op de boot plaats voor kadootjes
voor de kinderen van Schoonrewoerd. We moeten dan wel weten wie er komt! Dus laat het
ons weten. Het feest is voor alle kinderen van nul jaar tot en met de kinderen uit groep 6.
We zullen de Sint opwachten bij de kerk op het Dorpsplein om 14.00 uur. Na de rondgang
door het dorp sluiten we het feestje af in het partycentrum.

Geef aan ons door NAAM, JONGEN of MEISJE, hoe OUD je bent of in welke GROEP je zit.
Dit mag afgegeven worden bij Leontine verkerk , Bernhardstraat 5 of stuur een mailtje naar
acschoonrewoerd@hotmail.com voor 20 oktober.
Activiteitencommissie van de Dorpsvereniging Schoonrewoerd.

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

Mocht u vragen hebben, als ‘buren’ van het
project, dan staan wij u graag te woord. We
zijn goed bereikbaar via het contactformulier
op onze website https://radixveerman.nl/
contact/

30 september

Tot de volgende nieuwsupdate!

Open Huizen Dag
Beste Dorpsbewoners,
Als Bouwbedrijf Radix & Veerman willen we u
graag informeren over de ontwikkelingen van
de nieuwbouwappartementen van het project
de ‘Fruitgaerde’.
De bevlogen makelaar
André Boon, van Van
den Berg makelaars,
heeft
diverse
leuke
gesprekken
gevoerd
met
geïnteresseerde
kopers.
Deze
kandidaten
komen
zeker niet alleen uit
Schoonrewoerd, maar
ook uit de omgeving. De makelaar is druk
bezig met het opstellen van koopcontracten.
Zodra deze getekend zijn zullen de eerste
werkzaamheden op het voormalige Hovoterrein starten.
Onlangs heeft Radix & Veerman in de te slopen
panden sloopvoorbereidingen getroffen. Voor
de Open Huizen Dag van 30 september a.s.
zal het volledige terrein ontdaan worden van
de bosschages, waardoor de locatie beter
zichtbaar wordt en u er die dag een kijkje kunt
nemen. Aansluitend bent u in ‘De Molen’ aan
de Westwal 34 in Leerdam uitgenodigd voor
een kop koffie en kunt u uw vragen over de
nieuwbouwappartementen stellen aan André
Boon. Er zijn nog appartementen beschikbaar.
Bouwaansluiting is aangevraagd
Vanuit Woerden, waar het familiebedrijf Radix
& Veerman al 75 jaar gevestigd is, zijn wij
gestart met de voorbereidingen van het werk.
Zo zijn er diverse gesprekken gevoerd met
onderaannemers. Ook is de bouwaansluiting
(elektra en water) bij de Nuts-bedrijven
aangevraagd. De prognose nu is dat we rond
de jaarwisseling gaan starten met de bouw.

Dikke dames schilderen
Tijdens de Leerdamse Kunstvierdaagse kun
je deelnemen aan een workshop dikke dames
schilderen.
Onder leiding van de Gorinchemse kunstenares
Corine Raaymakers schilder jij je eigen dikke
dame op een schildersdoek van 20 x 30 cm.
De workshop wordt gegeven op:
Donderdag 26 oktober, 11.00 - 12.30 uur.
Zaterdag 28 oktober, 11.00 uur - 12.30 uur.
Locatie: ‘Het Dak’, Leerdam.
Persoonlijke begeleiding door Corine. Ervaring
niet noodzakelijk. Na afloop neem jij je dikke
dame direct mee naar huis.
Prijs € 12,- inclusief materiaal, koffie/thee.
Aanmelden bij:
sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl

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

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
september
26 september
28 september
30 september
30 september
30 september

vanaf 18:00
14:00 - 16:00
9:0 - 13:00
10:00-16:00

oktober
4 oktober
5 oktober
9-14 oktober
19 oktober
24 oktober
26 oktober
27 oktober
26-29 oktober
26 oktober
28 oktober

20:00 uur

20:00 uur
vanaf 18:00 uur
14:00 - 16:00 uur
vanaf 17:00 uur
11:00-12:30 uur
11:00-12:30 uur

november
2 november
16 november
16 november

20:00 uur
20:00 uur

20 november
20-24 november
23 november
14:00 25 november
28 november
vanaf
december
21 december
24 december

uur
uur
uur
uur

19:30 uur
16:00 uur
14:00 uur
18:00 uur

14:00 - 16:00 uur

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Seniorenmiddag Gereformeerde kerk, in De Lichtkring
Rommelmarkt Gereformeerde kerk, Overheicop 1
Open dag Natuur- & Vogelwacht, De Schaapskooi
Open Huizen Dag: terrein toekomstig Fruitgaerde opengesteld

Najaarsavond Ouderen Kontakt, spreker Jos Slieker HVL
Dialezing natuufotografen Henk Tromp, Cees Gielis en Johan
Scholtens, in De Schaapskooi
Speculaasverkoop, DVS
Dialezing Joke Stuurman over Noord-Italië, in De Schaapskooi
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Seniorenmiddag Gereformeerde kerk, in De Lichtkring
Oogstfeest op het dorpslein
Kunstvierdaagse in partycentrum Het Dak, kunstenaarscollectief
Workshop dikke dames schilderen, Het Dak (vooraf aanmelden)
Workshop dikke dames schilderen, Het Dak (vooraf aanmelden)

Dialezing bioloog Arnold van Vliet, in De Schaapskooi
20 jaar open eettafel, Ouderen Kontakt
Dialezing Louis Dolmans over natuurlijke landbouw, in De
Schaapskooi
Eerste oefenavond projectkoor, in De Lichtkring
Mandarijnenverkoop, Ouderen Kontakt
Seniorenmiddag Gereformeerde kerk, in De Lichtkring
Intocht Sinterklaas, Dorpsplein
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

Seniorenmiddag Geref. kerk (Kerstviering), in De Lichtkring
Kerstnachtsamenkomst

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

