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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdvierentwintig
Onze Klepper staat weer bol van warm
voorjaarsnieuws. De oranje kleur verwijst
ernaar en de prachtige tekening van Ylva op
de voorkant natuurlijk ook. Het oranjenummer
bevat het programma voor koningsdag. Maar
natuurlijk verwijst het ook naar de oranje
dekzeilen op de kraampjes tijdens de jaarmarkt.
En ook naar mooie zonsondergangen op steeds
langer wordende lente/zomeravonden.
Warm word je ook van het verslag van de actie:
Schoonrewoerd Schoon, van de opbrengsten
van de collectes en natuurlijk van alle plannen
en activiteiten op ons dorp. De voorzitter van
de redactie van de Klepper had het heel erg
warm toen hij bijna werd aangereden op de
Dorpsstraat. Gelukkig is de DVS druk doende
om verkeersbeperkende/ snelheidsbeperkende
maatregelen te bespreken met de gemeente.
De Oranjevereniging ontvouwt haar plannen
in deze Klepper. Het wordt weer een mooie,
afwisselende dag met voor jong en oud, voor
doeners en kijkers, voor iedereen dus wel wat
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te beleven. Een echt familiespel: muntenjacht
en een oranjebuffet vormen nieuwe elementen
deze dag. En natuurlijk is er op 26 april de
vrijmarkt, uw kans om leuke koopjes te doen
en/of van uw eigen rommeltjes af te komen.
U kunt nader kennismaken met Herman
Verhoeff in de rubriek 50 vragen en met
Tessa de Groot. Alle vaste rubrieken zijn
vertegenwoordigd: de groentepagina richt
zich op recepten met peultjes en natuurlijk
is er weer een puzzel. Voor het interview
gingen we naar het midden van ons dorp: het
Ambachtsplein. Daar bewonderden we ook
de nieuwe bomen, geplant op boomplantdag.
Verenigingen, commissies en scholen hebben
hun bijdragen ingestuurd.
Het voorjaar staat bol van nieuw begin en
verwachtingen. Laten we er samen aan werken
om mooie dromen waar te maken. Tot ziens op
jaarmarkt, tijdens koningsdag, als tafelgenoot
bij de pannenkoeken of reisgenoot bij het
ouderenkontakt.
Met vriendelijke groet,
namens de redactie,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 125 is vrijdag 25 mei. Klepper
125 zal rond 15 juni worden bezorgd.
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Wij zoeken gastouders in Schoonrewoerd!

Omdat alles maar geleend is
Soms vloeit het een voort uit het ander. Een
mail met prachtige foto’s van het planten
van bomen in de pastorietuin van de kerk
is de aanleiding voor een interview. Niet
zomaar bomen, maar fruitbomen met
prachtige namen. En niet zomaar in een
tuin, nee, het is de pastorietuin in het hart
van ons dorp. Daar waar, zo verrassend,
tussen de huizen, naast een bedrijf en
achter de kerk zo veel open ruimte is.
Tenslotte de planters: jonge mensen,
scholieren nog, onhandig nog, maar vol
goede wil, geholpen door oudere mensen,
vaardig geworden door het doen, vol
passie voor wat er groeit.

de erfscheiding en was in de loop van de tijd
door boomwortels ontwricht, scheefgezakt en
gevaarlijk op het punt van instorten geraakt.
Ik sprak erover met mijn “buurman”, Johan.
Die opperde: “…om met die muur en een
houten schutting plaatsen, klaar.” Maar dat
vond ik eigenlijk jammer van die oude muur.”

Het project vertegenwoordigt de kernwaarden
van het Ambachtsplein: het verbinden van oud
met jong. Of om de woorden te gebruiken op
de website van het Ambachtsplein: “Stichting
Ambachtsplein
Schoonrewoerd
verbindt
overheid, onderwijs en ondernemingen.”
Verbinden is het sleutelwoord, ontstaat dat
vanzelf? “Voor zo’n plan zijn maar vier partijen
nodig…,” grinnikt Jan van Frankenhuyzen,
“eigenlijk misschien een paar dwazen om
te starten…” corrigeert hij zichzelf met een
knipoog. Hij duidt op o.a. Johan den Hertog die
net ook voor een kop koffie is aangeschoven.
“Het begon met die muur, toch…?” Johan knikt
en Jan vertelt: “De muur van de kerk viel bijna
om, enkele jaren geleden. Die muur vormde

Er werd een zomervakantie aan opgeofferd.
De muur behouden en rechtzetten en stutten
en weer verankeren was een grote klus. Er
was samenwerking nodig: de vaardigheden
van de een en de ideeën van de ander. De
samenwerking bleek al snel veel energie en
inspiratie op te leveren. Er kwam een mooie,
creatieve verbinding tot stand. Vaardigheden

werden benut, nieuwe vaardigheden werden
geleerd, “Ik had nog nooit gevoegd,” meldt
Jan ,”nou, deze muur hebben we samen zitten
voegen.”
Van het eindresultaat werd genoten. Keek je
langs de muur dan eindigde je blik bij de tuin.
De pastorietuin van de kerk die vlijtig werd
onderhouden door Dick de Wit. Een grote tuin,
zomaar middenin het dorp.
Het was Karla die daar graag een stukje
moestuin wilde maken om samen met
kinderen groente te kweken en daar ook weer
mee te koken. “Ach, “zei Johan, “ik wil wel
eens vragen bij de kerkraad…” En zo werden
de starters aangevuld met een derde partij: de
kerk stemde in, als ook Dick, de man van de
tuin, het zag zitten.
Mag ik even naar opa?
Karla betrok Dick in haar plannen en kwamen
overeen dat ze een strook tuin in bruikleen kon
krijgen. Het moestuinplan werd gedeeld met
school en er ontstond een samenwerking met
de school: elke donderdag haalt Karla 8 tot 10
kinderen op om bezig te zijn met het telen van
en koken met de groente van het seizoen.
“Soep lusten ze niet”, gromt Johan, “maar de
soep die ze zelf bij Karla maken, ja, die gaat
er wel in.” Steeds kiest Karla gerechten die
passen bij wat er in dat seizoen beschikbaar
is. Er wordt van genoten: van het planten,
plukken en oogsten, van het schillen, snijden
en kneden, van het koken en bakken.
Boerenkoolquiches, appeltaartjes, niets is

zo lekker als eigengemaakt.
De kinderen
zijn vanaf het begin erg enthousiast in de
moestuin. “Mag ik even naar opa?” vraagt de
kleindochter van Dick de Wit, en reken maar
dat hij geduldig zijn kennis deelt en overdraagt
op die jonge generatie.
Zo werd het idee van het Ambachtsplein
verder uitgewerkt: ”Kinderen ervaring te laten
opdoen met de natuur en hen daardoor een
bewuste volle en respectvolle omgang met de
natuur aan te leren…” zegt de website.
Het Ambachtsplein, begonnen met drie
mannen, een vrouw en een plan, werd
aangevuld met de kerk en het onderwijs…

Vier partners
De jongeren interesseren voor vakmanschap,
voor het maken van iets. We praten erover,
Jan vanuit zijn stichting en wij vanuit het
onderwijs. “Ze moeten het ervaren.” Daar zijn
we het zeer over eens. En dat is ook precies
wat de Stichting het Ambachtsplein voor staat:
“voor jongeren en ouderen die een ambacht
willen leren en overdragen” De stichting heeft
als visie een bijdrage te leveren aan het nieuw
leven inblazen van “meesterschap”, waardoor
mensen trots zijn op wat ze als vakman kunnen
maken. Het imago van beroepen waarbij de
handen vies kunnen worden, zoals timmerman
of metaalbewerker te versterken.”

Jan vertelt hoe ook zijn andere buurman,
Henk Middag, van bouwbedrijf Gebr. Middag,
vanaf het begin betrokken raakte bij het
Ambachtsplein: “In 2014 mochten we een
schuur bouwen. Met het bedrijf van Henk
Middag werden plannen gemaakt. Onze
zoon, Boaz, is timmerman en heeft met veel
plezier gewerkt in Duitsland bij de restauratie
van vakwerkhuizen. Hij wilde het vak van
houtbewerken en constructies maken met
houtverbindingen goed in de vingers krijgen.
Terug in Nederland, heeft Henk heeft hem de
kans gegeven, om van hem heel veel te leren,
onze schuur was een mooie uitdaging… zo is
het idee ontstaan van leerling en meester en
hiermee ook een prachtige samenwerking.
Meestal wil je zo gauw mogelijk van de
aannemer af, dan immers is de klus klaar,
maar bij ons werd de samenwerking met het
bedrijf van Middag een blijvende verbintenis.
Dit is het fundament van het Ambachtsplein
Schoonrewoerd, drie mannen en een vrouw,
de kerk, het onderwijs en een bedrijf. In april
2016 werd de Stichting het Ambachtsplein een
feit.
Trots op wat je maakt
De stichting Ambachtsplein wil zichzelf
neerzetten als faciliterend orgaan. “Het gaat
niet om ons,” zegt Jan met grote nadruk, ”het
gaat om verbinden en faciliteren. We willen
een breed educatief platform zijn voor jong en

oud. Hier kan men leren van elkaar. Hier willen
we het ambachtelijk werken laten zien en
laten ervaren. Als je een boom plant met een
spade, dan willen wij vertellen hoe die steel
is gemaakt, dan willen wij met de kinderen
het staal smeden van het blad. Als je soep
maakt, willen we laten zien hoe die wortels
dan groeien; laten ervaren hoe je die groenten
snijdt met een mes dat je zelf hebt gesmeed
en geslepen.”
Via projecten rond thema’s worden steeds weer
nieuwe bedrijven betrokken. Karla vertelt: “We
zijn bij de Dagwinkel geweest met het thema
voeding. Daar is verteld over e-nummers, wat
dat is en waarom dat in sommige producten
zit. We gaan binnenkort naar de slager, waar
we worstjes gaan maken. We zijn bij de molen
in Waardenburg geweest.” Het zijn allemaal
voorbeelden van activiteiten die passen in de
visie van het Ambachtsplein op verbinden:

onderwijs met bedrijven/ondernemingen; jongeren
zonder ervaring met gepassioneerde vakmensen.
Enkele keren per jaar organiseert het Ambachtsplein
een ambachtsdag. Tijdens zo’n dag is er van alles te
doen, o.a. hout- en metaalbewerking. De trots die

kinderen en ouderen dan ervaren als het
ze samen is gelukt om iets te maken,
straalt van de foto’s op de website af. “Je
geeft kennis door,” benadrukt Jan. “Je
geeft vakmanschap door. Dat is allemaal
niet jouw bezit, je hebt het geleerd om
door te geven. Zo zie ik dat met kennis,
met talenten en ook met deze schuur
en met de tuin, het is allemaal maar
geleend, je kunt straks niets meenemen.
Het is niet van mij, het is niet van jou.
Je hebt het geleend en je geeft het weer
door.”
Jolanda & Hans Lemcke

Schoonrewoerd
06 223 803 88 | info@anneschipper.com
www.anneschipper.com

Neem gerust contact met mij op voor advies of
een vrijblijvende offerte.

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

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. Liefst
groente van het seizoen, zoals deze keer in de
hoofdrol: peultjes.

Salade met peultjes, doperwten en
tortellini
3 tot 4 personen

Peultjes met kip en mango
2 tot 3 personen
350 gram kipfilet in stukjes
1 mango
150 gram peultjes
4 el cashewnoten
5 el ketjap zoet
1 rode ui
3 bosuitjes of 1 dunne prei
1/4 tl sambal
1 tl gemalen korianderzaad
1 tl gemalen komijn
2 teentjes knoflook
3 el olijfolie
zout en peper naar smaak
Peultjes haren en in 2 of 3 stukjes snijden en
daarna ongeveer in 5 minuten beetgaar koken.
Rode ui en bosui in dunne ringen snijden.
Mango in stukjes snijden.
Verwarm de olie en bak hierin de stukjes kip
gaar. Doe vervolgens de ui, bosui, ketjap,
koriander, knoflook, sambal en komijn erbij en
bak dit 5 minuten mee. Daarna de gesneden
mango, peultjes en cashewnoten en warm het
geheel nog even door. Eventueel op smaak
brengen met zout en peper. Lekker bij rijst.
Dit recept is niet verder gekomen dan de
keuken. Het testteam schrijft: Ik dacht dat
er voor 3 personen was gekookt, maar het
smaakte zo lekker dat er maar 2 personen van
gegeten hebben.

1 zakje tortellini met kaas
150-200 gram peultjes
200 gram diepvrieserwtjes
1 bol mozzarella in stukjes gesneden
2 el olijfolie
2½ el mayonaise
2 stuks bosui
pijnboompitten voor garnering
8 a 10 stuks cherrytomaatjes
zout en peper naar smaak
Kook de tortellini volgens de gebruiksaanwijzing
gaar. Kook de peultjes in 5 minuten beetgaar.
Kook de doperwtjes in ca 10 minuten gaar.
Rooster de pijnboompitten kort in een
koekenpan. Snij de bosui in dunne ringen. Snij
de cherrytomaatjes in 4 stukjes.
Doe de tortellini in een schaal, voeg hierbij de
peultjes en doperwtjes en mozzarella. Roer dit
door elkaar.
Klop de olijfolie en mayonaise door elkaar en
giet dit over de salade als dressing (eventueel
doorroeren).
Garneer met pijnboompitten, bosui ringen en
de tomaatjes.
Heerlijke salade als lunch of bij een barbecue.
Het testteam bestond uit twee gezinnen. Het
eerste gezin vat het mooi samen: Een heerlijke
voedzame salade met af en toe de frisse bite
van een tomaatje.

Het tweede gezin zag en proefde dit:
• De doperwtjes die in het midden van de
tortelini gaan zitten, geven een grappig
effect.
• Mild van smaak, de tomaat geeft een fris
accent, hoe fijner je die snijdt, hoe groter
de kans is dat je bij elke hap een stukje
tomaat hebt.
• Juist de combinatie van peultjes met
doperwtjes maakt het leuk op het bord.
• Voor de liefhebbers van de Italiaanse
keuken, gebruik wat verse basilicum erdoor.
• Deze salade is op zichzelf een volledige
maaltijd.
Salade met peultjes en gerookte kip
4 personen
250 gram gerookte kipfilet in blokjes of gewone
kipfilet
125 ml mayonaise
100 ml kippenbouillon van tablet
150 gr peultjes
100 gr gemengde sla of rucola
1 el verse bieslook
50 gram pijnboompitten of walnoten (grof
gehakt)
Kook de peultjes in ongeveer 5 minuten
beetgaar en laat ze afkoelen. Roer de
mayonaise en de afgekoelde kippenbouillon
door elkaar tot een dressing. Pijnboompitten
even roosteren in een koekenpan. Doe de sla
in een schaal en meng de peultjes, kipblokjes,
bieslook en pijnboompitten door elkaar. Giet
de dressing erover of serveer dit apart erbij.
Heerlijk als bijgerecht bij de warme maaltijd.
Het testteam bestond uit twee gezinnen.

Het eerste gezin geeft aan dat het een
heerlijke salade is bij aardappels of gebakken
aardappeltjes. De dressing heeft door de
kippenbouillon een lekker pittig smaakje.
Het tweede gezin at dit als voorafje voor
tortellinisalade:
• De salade oogt fraai.
• Is vol van smaak door het rokerige van
kip en het notige van de walnoot.
• Het heeft een lekkere beet door
combinatie van de zachte blaadjes,
stevige peultjes en de knapperige noten
pitten.
• Is zeer geschikt als lente-lunch.
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Natuurlijk is de ouderwetse manier van peultjes
serveren samen met worteltjes en een beetje
peterselie erover ook een heerlijk combinatie.
Wij wensen u smakelijk eten,
Gerda van Buuren en Marian Bosma
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1. Naam: Herman Verhoeﬀ

18.

2.
3.
4.
5.

19.

Adres: Diefdijk 24, Leerdam?!
Geboortedatum: 2 september 1971.
Geboorteplaats: Barneveld.
Beroep: persoonlijk begeleider in de
gehandicaptenzorg.
6. Getrouwd met: Agnes Houweling.
7. Kinderen: Rebecca, Mirthe en Jannah.
8. Huisdieren: een paar kippen, en enkele
muizen onder het dak.
9. Hobby’s: om het huis/in de tuin
rommelen, lezen, beetje knutselen aan
een boerderij voor mijn modeltrekkers
(als iemand nog materiaal heeft, loop of
sloop).
10. Leuk in je werk: als het lukt om het zo
te organiseren dat je vooruitgang ziet bij
een cliënt.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: dat je altijd een handje tekort
komt.
12. Lievelingsmuziek: hangt van de situatie
af: orgel of klassiek kan ik mooi vinden,
maar een foute meezinger kan ook wel of
lekker diep meegalmen met een Russisch
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koor. De laatste tijd komt Johnny Cash
regelmatig voorbij. Om kort te zijn; muziek
met een tekst die stemt tot nadenken en
een stem met een ‘kraakje’.
Wat voor soort Tv-programma’s vind
je leuk/interessant: een detective of
zoiets als Lubach. Kijk eigenlijk niet zoveel
naar TV -zenders, we hebben ook alleen
maar 1,2 en 3.
Favoriete
lectuur/boeken:
zoals
de
Belgen
het
mooi
uitdrukken;
beeldliteratuur
oftewel
stripboeken.
Detectives vroeger veel gelezen, maar
doen me wat minder tegenwoordig.
Probeer weleens een roman. Ben wel een
beetje een allesvreter, als het voor m’n
neus ligt, lees ik het.
Doe je aan sport, zo ja welke
sport: eigenlijk niet, heb vroeger veel
gezwommen. Probeer af en toe te
hardlopen.
Lievelingseten: Hollandse pot.
Mooiste auto: Aston Martin, Jaguar, maar
tja, in de praktijk kom je toch weer uit
op die betaalbare, functionele gezinsauto.
Misschien eens een landrover of pick-up.
Mooiste/leukste vakantieland: een
land met bergen.
Favoriete
vakantiebesteding:
een
goede mix van een beetje luieren, lezen
en wat doen.
Wat vind je van politiek: ben er zelf
niet echt mee bezig, maar ben er wel blij
mee dat er mensen zijn die zich hiervoor
willen inspannen. Daar mogen we wel een
beetje zuiniger op zijn.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: Trouw, die deel ik met de buren.
Maar waardeer ik om de leesbaarheid, is
niet schreeuwerig. En heeft vaak artikelen
over de zorg en onderwijs.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: in 1975 zijn we naast
mijn opa en oma aan de dijk komen
wonen. Ben naar de kleuterschool en de
toenmalige CNS gegaan. En we kerkten
op het dorp.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: betekenen is zo’n groot
woord. Op school en bij ons in de kerk doe
ik wel eens iets.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
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rondje wiel.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
het stukje waar de botsauto’s tijdens de
markt staan vind ik minder mooi.
Wat mis je in Schoonrewoerd:
misschien een centraal punt voor een
beetje ‘cultuur’. Er gebeurt links en rechts
van alles en er lopen ook getalenteerde
mensen rond.
Leuk
aan
Schoonrewoerd:
de
contacten. En zo links en rechts valt er
best wat te beleven.
Wat vind je vervelend en waarom:
lauwe reacties. Omdat ik het dan meestal
wel belangrijk vind?!
Waar ben je trots op: niet echt een
begrip wat bij me past, maar als ik naar
mijn kinderen kijk dan komt er wel een
trots gevoel boven. En dat Agnes, mijn
vrouw, onlangs haar studie verpleegkunde
heeft afgerond.
Waar heb je spijt van: dat ik soms te
lang ben blijven hangen in situaties in
mijn werk.
Wie bewonder je het meest en
waarom: heb geen naam in gedachten,
maar iemand die zich niet neerlegt bij een
situatie en hier verandering in probeert te
krijgen vind ik bewonderenswaardig.
Wat is je hartenwens en waarom: ik
weet nog steeds niet wat ik wil worden als
ik later groot ben.
Voor het laatst gehuild: gehuild niet
echt, maar onlangs liet ik een traantje bij
een voorstelling op mijn werk over ouders
die geconfronteerd worden met alle zaken
rondom het hebben van een kind met een
verstandelijke beperking.
Leukste jeugdherinnering: hooien bij
de buurman.
Droomvakantie: heb niet echt dromen
over zonovergoten stranden of iets
dergelijks, na een dag of 10 wil ik eigenlijk
wel weer naar huis. Lekker wandelen door
de bergen lijkt me leuk of het Engelse
platteland.
Wie wil je nog eens ontmoeten: heb
niet iemand op m’n wish-list. Misschien
koning Willem Alexander; hoe het erbij
hem toegaat met 4 dames thuis.
Waar maak je je boos over: eigenlijk
vooral over huis, tuin en keuken irritaties.
Het wordt weer tijd dat ik me boos maak
over iets wat ertoe doet.
Waar ben je blij mee: m’n schuurtje,
m’n tuintje.
Waar heb je moeite mee: deze vragen
beantwoorden, 50 is wel veel hoor.

40. Welke hoop koester je: dat leed en
onrecht in de wereld niet meer bestaan.
En Hoop hoort dan dus thuis in het rijtje;
Geloof en Liefde.
41. Goede eigenschap: weet ik niet, m’n
vrouw kon zo 1,2,3 ook niks bedenken.
42. Slechte eigenschap: ik moet niet te
veel/te lang twijfelen.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: ik denk bij mijn omgeving
en gezin, daarbuiten heb je volgens mij
weinig invloed.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: er gebeurt weer van alles op het
wereldtoneel, samenwerking lijkt af te
nemen. En maatschappelijk lijkt het ook
harder te worden; assertiviteit wordt
hooggewaardeerd.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: het zou natuurlijk erg correct zijn
om wat goede doelen te noemen maar ik
denk dat het dan de hypotheek aflossen
wordt, rondom of in het huis wat doen en
een leuke auto.
46. Gouden tip voor de Klepper: zoals ‘ie is,
is het ook prima. Leuk dat jullie dit doen.
Maar een idee; zo’n artikel als vorige keer
over iemand die gps-routes uitzet vind ik
leuk. Er zijn vast meer interessante zaken
in de omgeving. En zou er niet iemand zijn
die het een wat levendigere opmaak kan
geven. Kun je oude nummers al digitaal
inzien?
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
niet echt iets volgens mij. Misschien dit,
als je me een keer spreekt; soms ben ik
erg in gedachten en is m’n verhaal niet zo
duidelijk. Gewoon even een vraag wat ik
nou eigenlijk bedoel.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: verkeersveiligheid aanpakken,
sociale samenhang en middenstand
stimuleren.
49. Vraag van Jannie de With (50
vragen vorige keer): Door jouw
enthousiasme hebben we met elkaar
het
Oogstfeest
georganiseerd.
Tijdens dit feest werden we verrast
door het muzikale mannenkoor De
Fruitige Ventjes. Gaan we nog meer
van jullie horen?Dat is maar de vraag,
na een strenge selectie binnen onze
‘mannenvereniging’ stonden we maar met
enkele mensen op het podium. Misschien
is de open deuren route wel weer een

leuke gelegenheid. En gelukkig zijn er nog
meer muzikale formaties achter de hand
(Trio Schöne Ente (mooie eend / woerd),
samen met Johan vd Berg en Johan
Roeland)
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: (moest een dame
zijn) Heidi v/d Poel
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe bevalt je
nieuwe ‘rol’ als ‘vrouw van de dominee’?

Collecte
Hersenstichting
De Hersenstichting bedankt
g
gevers en vrijwilligers.
Van 29 januari tot 3 februari vond in
Schoonrewoerd de Hersenstichtingcollecte
plaats. Er zijn 13 collectanten op pad
gegaan om voor 4 miljoen mensen met een
hersenaandoening geld in te zamelen.

Ouderenkontakt

Deze enthousiaste inzet heeft € 776,71
opgebracht. Deze mooie opbrengst wordt
besteed aan wetenschappelijk onderzoek en
aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren
aan een betere toekomst voor mensen met
een hersenaandoening.

We zijn dit jaar ingegaan, en wat was het
koud. De winter duurde lang, maar als je naar
de natuur kijkt, dan zien we dat de lente er
aan komt.

Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor
uw bijdrage.

Wij hebben ook niet stilgezeten en zijn gaan
brainstormen en organiseren een bingo
voor alle dorpsbewoners Op vrijdag 20 april
bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in
het dorpshuis. U krijgt nog een flyer in de
brievenbus. Noteert u de datum vast in uw
agenda? Uiteraard zijn er schitterende prijzen
te winnen.
We komen ook nog bij u langs met de
inschrijfformulieren voor onze grote verloting.
Schrijft u ook weer in op een paar nummers?

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd
welkom op gironummer 860 in Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl
Nel Versteeg

Getrouwd
23 maart 2018
Manon de Jong & Tom Speake

En het reisje met de bus is dit jaar gepland op
D.V. woensdag 30 mei. Verdere informatie
krijg u aangereikt via de brievenbus. Waar
de reis heengaat is uiteraard een verrassing,
maar we beloven dat het weer een prachtige
dag wordt. We hopen dat het weer dan ook
nog meewerkt!
Weet u dat op 11 juli de ouderen gym 30 jaar
bestaat? Zo wordt iedere woensdagmorgen
heel enthousiast gegymd om de spieren en
gewrichten soepel te houden. En daar willen
we niet zomaar aan voorbij gaan. Bent u lid,
dan hoort u er nog meer van!
Hartelijke groet,
Het ouderenkontakt

Heel erg bedankt voor alle kaarten en goede
wensen ter gelegenheid van ons huwelijk.
We waren zeer verrast!
Tom en Manon Speake

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:

Wandelen bij Vuren
Dat klompenpad van de vorige keer smaakte
naar meer. Op een –schaarse- zonnige
zondagmiddag vertrokken we naar Fort Vuren:
het Vurense polderpad wilden we ontdekken.
We parkeren op de dijk met zicht op slot
Loevestein. Dat kasteel waar Hugo de Groot
uit verdween in een boekenkist. Zo slim. Mooi
verhaal. We beloven onszelf iets lekkers in het
restaurant op Fort Vuren als we terugkomen
en gaan rechts om de fortgracht heen. Daar
wijst een klompje ons links van de dijk af naar
beneden.
We lopen langs het fort: een groene bult in
het landschap met her en der wat betonnen
brokken. Rechts van ons ligt een begraafplaats
met een keurig gesnoeide heg in alle rust van
het polderlandschap. De eerste zangvogeltjes
verzamelen in de bomen en laten zich horen.
Ganzen kuieren in het gras en letten goed op
onze bewegingen.

We lopen naar het noorden naar de Dalemse
Zeiving. De rivier de Waal laten we achter ons
en de rivier de Linge ligt verderop voor ons.
Een lange laan met statige essen brengt ons
naar de A15. We horen de auto’s langs zoeven.
Deze snelweg kennen we goed, want we
rijden er zelf regelmatig op weg naar of terug
van familie rond Rotterdam en Dordrecht.

Ons tempo ligt nu aanmerkelijk lager en het
perspectief is zo anders.
We buigen voor de snelweg naar rechts in het
land in. Daar is een reconstructie gemaakt van
een deel van de Waterlinie. Ik zag het wel eens
vanuit de auto, maar begreep het niet goed.
Nu kunnen we het goed en rustig bekijken:
de dijkjes met doorgangen gemarkeerd
met roestige stalen platen. We passeren
een meertje. Waterhoentjes zwemmen snel
naar de overkant en mengen zich met de
ganzen. Ook hier staan betonnen bouwsels,
groepsschuilplaatsen voor soldaten in tijden
van gevaar. Verrassend is het betonnen
steigerachtige pad dat vanaf de dijkdoorgang
deels over het water recht het weiland in wijst.
Het is een beetje lastig om alle ganzenpoep
te ontwijken, maar we komen zonder uit te
glijden bij het eind. Een picknicktafel nodigt
uit tot even rust. Het autogeluid blijft redelijk
achter de dijk hangen. Er zweven vogels over
het groen. Het is mooi. Verderop schiet een
haas weg.

We vervolgen de wandeling nog even langs
de snelweg en buigen dan naar rechts om
een boomgaard heen terug in de richting
van het plaatsje Vuren. Wil je langer lopen,
dan ga je juist naar links, over de snelweg

en door het Lingebos. Zoveel tijd gunden we
ons niet. Wij gingen op weg naar de Waal. Via
een leuk sluippad onder bomen door langs de
weg komen we in de kern van Vuren. Zodra je
weer op de dijk bent, wijzen de klompjes je
al snel de uiterwaarden in. Een valkje hangt
biddend boven het groen. Het is heerlijk lopen
over de zandruggen. We komen mensen met
honden tegen en gezinnen met kinderen. Er
wordt gerend en gespeeld. Zoveel uitgelaten
vrolijkheid. Het water van de Waal stroomt
langs. Grote schepen passeren en wij struinen
langs de waterkant. Slot Loevestein komt
alweer in zicht.
Jolanda & Hans Lemcke

VERKEER OP DE DORPSSTRAAT

VEILIGER

Al jaren wordt gesproken over met name de
verkeersveiligheid op de Dorpsstraat. Door de
Dorpsvereniging is dit als actiepunt opgenomen
in het dorpsplan. Uiteindelijk is vorig jaar
besloten om een werkgroep in te stellen om
dit onderwerp op te pakken en met voorstellen
te komen voor uit te voeren maatregelen.
Aan de werkgroep nemen deel: een aantal
bewoners/ondernemers van de Dorpsstraat,
een vertegenwoordiging van de school, de
dorpsvereniging, de chauffeursvereniging,
medewerkers van politie en gemeente.
Kortom: veel partijen zijn betrokken.
Inmiddels is de werkgroep een aantal keren
bijeen geweest en hebben voorstellen gedaan
richting de gemeente om te komen tot het
inperken van de snelheid op de Dorpsstraat.
Nadat de gemeente de voorstellen heeft
bekeken en budget beschikbaar heeft gesteld,
zal een inloopavond worden georganiseerd.
Tijdens die inloopavond zal een campagneplan
worden gepresenteerd. Hierin worden de
stappen beschreven om de uiteindelijke
maatregelen tot uitvoering te brengen. Naast
de bewoners van de Dorpsstraat zal ook de
school hierbij worden betrokken. De leden van
de werkgroep krijgen ook een rol hierin. Wij
hopen in de volgende Klepper een datum te
hebben voor de inloopavond.
Werkgroep Dorpsstraat

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
EBUS 124
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Antwoord 123
Den Hartog
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De prijswinnaar is:
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WIN EEN FRUITMAND VAN
DE FRUITSCHUUR!
Een hele mand vol vitamines!

Kalverweg 1a
4145 KS Schoonrewoerd
0345 64 12 08

Stuur vóór 12 mei 2018 het begrip op
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 Bernardstraat 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

1. Naam:
aam: Stan
Harlaar
arlaar
2. Leeftijd:
eftijd: 17
3. Broers/
oers/
Zussen:
ssen:
1

zus:
s:
Maud
aud
4. Hobby’s:
bby’s:
Voetballen
etballen
5. School:
hool: 5
VWO
WO op het
HLC
LC in Leerdam
6. Leukste
ukste vak
op school: BSM
(Bewegen,
ewegen, Sport en
Maatschappij)
aatschappij)
7. Ik heb een hekel aan:
Vervelen
rvelen
8. Mijn
jn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn
telefoon
efoon
10. Ik lust geen: Spruiten

11. Ik ben gek op: Pizza
12. Ik word kwaad als: Ik word
niet
w
snel boos
13. Een slechte eigensch
eigenschap van
mezelf: Dingen uitstellen
uitstell
vakantie:
14. Mijn favoriete va
Ski-vakantie
favoriete muziek:
15. Mijn favoriet
Ik vind alles leuk
le
16. Mijn favoriete
fa
broek: Skinny
jeans
Skin
17.Mijn
Mij favoriete
app op mijn
telefoon:
telef
Whatsapp
Wh
18.
Het
1
leukste
in het
leu
dorp: Schoonrewoerdse markt
19. Dit wil ik worden:
Nog geen idee
20. Dit moet ande
anders in het
dorp: Overdekte voetbalkooi
voetb

21.Tip voor jongeren: Doe
D waar
je goed in bent!
22.Volgende
l
d vragen aan: Nathan Bel

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

Artikel:

Prijs:

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

Oranje tompouce met slagroom 4 stuks

€ 8.20

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

Oranje tompouce zonder slagroom 4 stuks

€ 7.20

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

Oranje Bossche bol 2 stuks

€ 4.10

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

Oranje mini Bossche bollen 6 stuks

€ 4.25

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

Oranje cup cakes 4 stuks

€ 4,40

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

Oranje luxe koekjes per 12 verpakt

€ 6.75

Naam: ………………………………………
Adres:……………………………………….
Telefoon:……………………………………

Programma Koningsdag
Hallo dorpsbewoners, het is weer lente, dat betekent voor ons als bestuur dat Koningsdag weer in
aantocht is. Na een winter lang vergaderen hebben we een leuk, gezellig en actief programma in elkaar
gezet. Voor elk wat wils. Wij hopen jullie te ontmoeten op één van onze activiteiten. Heeft u nog
ideeën voor de feestweek van volgend jaar, meld het dan op deze dag bij iemand van ons bestuur. Voor
nu veel leesplezier.

Donderdagavond 26 april
Na het grote succes van vorig jaar hebben we besloten om de vrijmarkt ook dit jaar te laten terug keren.
Wij hopen weer op zo'n groot aantal deelnemers als vorig jaar. En dat het weer het ook deze keer weer
toelaat om er een gezellige avond van te maken. De markt begint om 19.00 uur, maar vanaf 18.30 uur
kunt u uw spullen uitstallen op de Dorpsstraat. Deze wordt voor die avond afgesloten voor verkeer.
Heeft u nog spullen die een tweede ronde mee kunnen, kom ze dan verkopen op deze gezellige markt.
Zorg voor een tafel of een kleedje. En kopers: u hoeft niet naar Utrecht voor dat ene unieke stuk of
misschien wordt u wel eigenaar van een echte Rembrandt voor een prikkie. Moe geworden? Dan kunt u
terecht op het extra grote terras van café De Zwaan, waar deze avond gezellige muziek uit de speakers
komt.
De vrijmarkt gaat door als het weer het toelaat, bij regen gaat deze activiteit niet door.

Koningsdag
8.00 uur: Reveille
Ook dit jaar wordt u weer rond 8.00 uur wakker geblazen
door enkele muzikanten van DES uit Everdingen. Wilt u
dit goed kunnen horen, loop dan even naar buiten. Ze
staan op de kerktoren. Het is altijd weer een leuk begin
van deze feestelijke dag.
9.30 uur: Viswedstrijd
Heb je een zwemdiploma en hou je van vissen? Kom
dan met je visspullen en vis gezellig met ons mee. Wij
organiseren samen met vis-hengelvereniging De Huibert
een viswedstrijd aan het Kortgerecht. Alle jeugd tot 18
jaar is welkom. Neem zelf een hengel en emmer mee.
Inschrijven kan vanaf 9.00 uur de wedstrijd begint om
9.30 uur en duurt tot 11.30 uur. Alle vissen worden na
de wedstrijd gemeten en beoordeeld met een bepaald
aantal punten. Hoe meer grote vissen, hoe meer punten.
Heel veel succes.
10.00 uur: Verkleedoptocht
Trek je mooiste, gekste , tofste outfit aan en misschien heb je nog wel een leuk karretje , of een stoere
skelter of ben je in bezit van iets speciaals wat goed bij je kleding past… doe dan mee aan deze leuke
optocht. Er zijn leuke prijzen te winnen. Dus doe je best en wees creatief. De optocht vertrekt vanaf het

dorpshuis. Een vakkundige jury zal jullie beoordelen op originaliteit en creativiteit. Deze optocht komt
door het dorp, het zou leuk zijn om even buiten te gaan kijken als ze bij u door de straat heen komen!
12.15 uur: Aubade
Dit jaar zal het waarschijnlijk de laatste keer zijn dat onze burgemeester, de heer Bruinsma, aanwezig
is bij de aubade in Schoonrewoerd. Maar dit jaar is hij er nog bij samen met de wethouders. Er zullen
enkele toespraken gehouden worden, als er mensen zijn uit Schoonrewoerd die een erelintje hebben
gehad worden die door ons ook in het zonnetje gezet. Natuurlijk zingen we het Wilhelmus en ons eigen
volkslied. Dit jaar zal DES uit Everdingen weer voor ons spelen. Na afloop hier van is onze traditionele
pannenkoekenlunch.
13.00 uur: Pannenkoekenlunch
De hele ochtend staan onze trouwe vrijwilligers pannenkoeken te bakken voor alle
kinderen uit ons dorp. Mocht u als ouder ook zin hebben in een lekkere pannenkoek
of wafel: deze zijn te koop bij onze kraam. Vrijwilligers alvast bedankt voor jullie inzet,
zonder jullie kan dit eetfestijn niet plaats vinden!
15.00 uur: Muntenjacht
Dit jaar houden we een echt familiespel door het hele dorp. Van jong tot oud kan
hier aan deelnemen. Bij kinderen onder de 8 jaar geldt wel dat begeleiding van een
volwassenen nodig is. We gaan niet veel over dit spel verklappen maar het komt aan
op slimheid, behendigheid , logisch denken maar vooral gezelligheid . Voor iedere
deelnemer is er ook een heerlijke verkoeling onderweg. Trommel je familie , vrienden,
buren of straatbewoners op en doe samen mee aan dit leuke spel.
18.00 uur: Oranjebuffet
De dag willen we afsluiten met een oranjebuffet. In het partycentrum zal een heerlijk buffet voor ons
klaarstaan. De kosten zijn voor kinderen t/m 12 jaar €6,- , vanaf 13 jaar €12,50.
Wilt u mee eten, geef u op via het antwoordstrookje dat huis-aan-huis is verspreid. Het is in te leveren
op Masada 5, Kalverweg 27, in de antwoordbus bij de Dagwinkel of via de mail:
info@oranjeverenigingschoonrewoerd.nl
Tot ziens!
Oranjevereniging

Boomplantdag
Het was een prachtige dag en met
recht een feestdag! Met een heerlijke
voorjaarszon was het 14 maart
boomfeestdag met groep 4-5 van
de Noachschool. Vakkundig zijn er
25 verschillende soorten fruitbomen
gepoot in de pastorietuin.
Met veel energie zijn er diepe gaten
gegraven en de jonge bomen met twee
zakken potgrond om de wortels goed
verwend. Samenwerking met jong en
oud blijkt geweldig te gaan, in minder
dan twee uur was de klus geklaard.
Er zijn halfstam fruitbomen geplant:
peren o.a. Triomphe de Vienne en
Hollandse Mispel, appels met mooie
namen zoals Notarisappel en Rode
Boskoop, een abrikoos, kersen en
pruimen.
Ook zijn er vijf hoogstam fruitbomen
geplant:
Alkmene,
Bloemenzoet,
Discovery, Jonagold en Mispel.
Nu is het wachten op het voorjaar,
als de dagen gaan lengen en de
temperaturen aangenaam worden,
kunnen de bomen gaan uitlopen. Als
eerste zullen de peren bloeien en
ergens half mei volgen de appels.

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
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 eerste jaar zal er niet veel fruit aankomen,
maar door de tijd kunnen we veel soorten fruit
verwachten. Samen met de “moestuin juf” Karla
gaan we leren hoe je de vruchten kan verwerken
en bewaren, maar dan worden de dagen alweer
korter.
De pastorietuin begint door al het werk wat erin
is gestopt langzaam een oase te worden.
Jan van Frankenhuyzen

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

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

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

Nieuws van de Dorpsvereniging
Het
bestuur
van
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd is weer vol op stoom en we
bruisen van de ideeën en de activiteiten. Stap
voor stap pakken we de punten op uit het
Dorpsplan en we volgen de ontwikkelingen
van de komende fusie tot één gemeente
Vijfheerenlanden. Het actuele nieuws en de
foto’s over onze activiteiten plaatsen we op
onze Facebookpagina.
Hoogtepunten
Een paar vaste hoogtepunten in deze periode
van het jaar zijn de knutselmiddag op 28
maart voor alle kinderen van de basisschool;
de (inloop)jaarvergadering op 17 april voor
onze leden en de Jaarmarkt.
Vorderingen
herinvulling
locatie
Regenboogschool
Met de werkgroep voor de herinvulling van
de locatie Regenboogschool is op 12 februari
een vervolgbijeenkomst geweest. In deze
bijeenkomst is gekeken naar wat opties om
de locatie Regenboogschool in te vullen met
nieuwbouw voor een bepaalde doelgroep en de
speelmogelijkheden. Deze bijeenkomst werd
bijgewoond door een aantal omwonenden van
de Regenboogschool, die tevens een werkgroep
vormen, een aantal vertegenwoordigers van
de gemeente, waaronder wethouder Teus
Meijdam en een extern bureau die dit proces
begeleidt. Op dit moment wordt er nagedacht
over de verdere stappen in dit proces.
Beperken snelheid op de Dorpsstraat
Voor de aanpak van de snelheidsovertreders
op de Dorpsstraat is een werkgroep opgericht
die samen met een specialist op dit terrein en
de gemeente Leerdam een actieplan uitwerkt.
Lees meer hierover in een apart artikel in deze
Klepper.
Dat dit geen overbodige luxe is blijkt uit
het ongeval wat op vrijdag 16 maart heeft
plaatsgevonden op het kruispunt bij Café
de Zwaan. Door een ongecontroleerde
uitwijkmanoeuvre van een wegpiraat belandde
deze in de voortuin van het huis op de hoek.
Gelukkig was er alleen materiële schade.
Rabobankclubkascampagne
Bent u lid van de Rabobank? Houd dan uw
brievenbus in de gaten! U ontvangt binnenkort
informatie over de Rabobankclubkascampagne.

Tussen 27 maart en 10 april kunt u uw stem
uitbrengen op één of meerdere verenigingen.
Hoe meer stemmen een vereniging krijgt,
hoe hoger het bedrag dat de Rabobank aan
deze vereniging uitkeert. Als DVS hebben
wij ter promotie een heuse film opgenomen.
Het was op een zeer koude zaterdag, maar
wij hebben ervan genoten. Dit jaar willen wij
uw steun vragen voor het Hertenkamp. Houd
onze facebookpagina in de gaten, zodat u onze
promotiefilm niet mist!? En vergeet niet uw
stem uit te brengen op DVS!
Start werkgroep culturele activiteiten
In de afgelopen jaren zijn er, naast onze
eigen enquête, diverse onderzoeken geweest
waarin de tevredenheid is gemeten over
een aantal thema’s die te maken hebben
met het woon- en leefgenot in de eigen
woonomgeving. Een aantal voorbeelden van
deze thema’s zijn veiligheid, woningbouw,
medische voorzieningen en cultuur en sport.
Uit het tevredenheidsonderzoek van Kleurrijk
Wonen (2014) blijkt dat de tevredenheid over
culturele activiteiten in Schoonrewoerd het
laagste is van alle wijken van de gemeente
Leerdam.
In de grote enquête van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd
worden
veel
ideeën
aangedragen voor culturele activiteiten, zoals
bijvoorbeeld: lezingen, toneel, politiek café,
exposities, thema-avonden, koffieconcerten,
enz. Feit is dat er ‘vroeger’ veel meer
culturele activiteiten werden georganiseerd
in het toenmalige Dorpshuis, het huidige
Partycentrum.
Vanuit
onze
rol
als
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd waarin we de belangen
behartigen van de bewoners een aanleiding
om dit thema op te nemen in ons Dorpsplan
met de bijbehorende acties.
Een eerste actie in deze is in ieder geval het
opzetten van een werkgroep die de ideeën en
de mogelijkheden gaat onderzoeken voor een
cultureel programma in ons dorp. Dit willen we
de komende maanden realiseren. Meer nieuws
hierover volgt later.
Heeft u klachten over de ‘openbare
ruimte’?
Vrijwel niets blijft hetzelfde. Dat geldt ook
voor de route voor opmerkingen of klachten
die er zijn over de zogenaamde ‘openbare

ruimte’. Hiervoor werd er door DVS jaarlijks
een vragenuurtje georganiseerd. Maar we
hebben besloten dit vragenuurtje niet meer
te organiseren omdat we tegenwoordig op elk
gewenst moment van de dag de vragen zelf
online kunnen indienen. De gemeente Leerdam
heeft hiervoor een mogelijkheid gecreëerd op
de website. U kunt zelf melding maken over
bestrating, straatverlichting, openbaar groen,
illegaal afval, enz. via de link:
www.leerdam.nl/bewoners-en-bedrijven
/melding-openbare-ruimte
Mocht u geen toegang hebben tot internet
dan kan dit wellicht door iemand in uw naaste
omgeving geregeld worden. En u kunt altijd
een bestuurslid van DVS benaderen met uw
vraag. Wij weten de juiste weg binnen de
gemeente Leerdam te bewandelen.

ons bestuur te willen komen versterken.
Jannie heeft al eerder in het bestuur gezeten,
dus aan ervaring geen gebrek. Jannie zal in
de komende (inloop)jaarvergadering voor de
leden van DVS door ons worden voorgesteld
als te verkiezen bestuurslid. En uiteraard zijn
nieuwe bestuurs- en commissieleden van
harte welkom.

Een verkiezingsavond
Zoals bekend konden wij op 21 maart,
vanwege de komende gemeentelijke fusie,
niet stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.
Dit zal op 21 november van dit jaar wel
mogelijk zijn. Dorpsvereniging Schoonrewoerd
gaat onderzoeken of we voorafgaand aan deze
verkiezing een avond kunnen organiseren in
Het Partycentrum waarin de politieke partijen
zich kunnen presenteren. Met uiteraard
gelegenheid voor vragen en debat.

dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Terugblik Wijkradenoverleg 14 maart
Een
bestuurslid
van
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd
heeft
op
14
maart
deelgenomen aan het halfjaarlijkse overleg
met vertegenwoordigers van alle wijkraden uit
de gemeente Leerdam.
In het overleg van 14 maart is er gesproken
over de subsidies die in 2017 zijn verstrekt als
ondersteuning van de dorps- en wijkactiviteiten.
Daarnaast kwamen er zaken aan de orde zoals
hangjongeren, de zogenaamde suswachten,
verkeersveiligheid en dan met name het
gedrag van weggebruikers en de toename van
de verstening van onze straten en tuinen en
de gevolgen voor wateroverlast. Zoals de lezer
ziet, een breed palet aan onderwerpen die niet
altijd voor alle wijken en dorpen van toepassing
zijn, maar zeker interessant genoeg om aan te
horen.
Wijzigingen
in
het
bestuur
van
Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Helaas moeten wij melden dat Maurits
Oudenaarden is gestopt als commissielid
speeltuinen van DVS. We bedanken Maurits
voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Gelukkig heeft Jannie de With aangegeven

De Jaarmarkt
Ook dit jaar zullen wij weer aanwezig zijn met
een gezellige kraam op de Jaarmarkt en naast
een leuke activiteit presenteren waar wij als
DVS voor staan en gerealiseerd hebben.
Zegt het voort, zegt het voort!
namens het bestuur van DVS,
Bert van Toor en Rianda van der Heiden

Knustel
middag

Atelier

Openingstijden:
Dinsdag- en Donderdagmorgen
9.00 uur tot 12.00 uur

Schaikseweg 81, 4143 HD Leerdam
Tel. (0345) 506676 Mob. (0613) 939486

x

Kledingreparaties

x

Stomerij service Uniek
Fournituren
Borduurservice voor handdoeken e.d.
Wekelijkse lessen zelf kleding maken
Diverse workshops: Kleding maken, Armband van knopen,
Slippers pimpen, Tasje van vilt maken, enz.

x
x
x
x

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

Verkooppunt voor Woord en Daad van:
- Koffie, gemalen en bonen
- Postzegels
- Chocolaadjes in luxe doosje

www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

Inleverpunt voor plastic doppen t.b.v. opleiding geleidehonden

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

Bouwplan “De Fruitgaerde” eindelijk van start
Rond de jaarwisseling is uiteindelijk na jaren
begonnen met de bouw op het voormalige
Hovo-terrein. Het plan “De Fruitgaerde”
omvat 12 appartementen van ca. 80 m2
vloeroppervlak. Momenteel is nog slechts 1
appartement te koop. Dit appartement bevindt
zich op de bovenste verdieping.
Inmiddels is ook een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een
villa op de plek waar de bungalow van Piet
ten Brink heft gestaan. Dus aan het eind van
het jaar is ook deze locatie volgebouwd. Het
streven is om de appartementen op te leveren
rond de jaarwisseling 2019.
Hiernaast een impressie van de bouwlocatie
op dit moment en hoe het er vroeger uitzag
(van bovenaf gezien, met de molenstomp op
de achtergrond waarop later de bungalow van
Piet ten Brink werd gebouwd).
Rien Bambacht

CH Administraties
CH Administraties levert secretariële,
administratieve en financiële diensten,
zoals:
* debiteuren/crediteuren administratie
* grootboek administratie
* facturatie
* aangifte BTW
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

* secretariële ondersteuning
* overige administratieve werkzaamheden
Heeft u interesse?
Bel dan voor een vrijblijvende afspraak!
Cora den Hartog
Kerkeland 20
4145 NE Schoonrewoerd
 ܄06-50400671
E-mail: ch.administraties@upcmail.nl
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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 ,
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PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Het blijft zo lang zo koud… We verlangen erg
naar warmere en vooral ook lichtere dagen.
Het komt eraan, dat is zeker. De vogels zingen
al vroeg in de morgen. De ooievaars slepen met
takken en zoeken naar een mooie nestplek.
En Schoonrewoerders houden de adem in (in
het AD stond onlangs een uitgebreid artikel
over de lusten en lasten van de ooievaars in
Schoonrewoerd.) Gelukkig bloeit er al veel:
dat maakt toch dat lentegevoel al goed los.
Bij de Natuur- en vogelwacht zijn de lezingen
op donderdagavond weer even afgelopen.
Het is tijd om naar buiten te gaan. Lekker
wandelen en wellicht mooie foto’s maken
voor de lezingen van komende winter. Planten
ontdekken, natuurgebieden onderhouden,
vogels spotten en vooral veel genieten van de
zon op je gezicht en de wind door je haren.
Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de
website: www.natuurcentrum.nl, maar enkele
mooie excursies lichten we even nader toe:
• 22 april is de bestemming: het arboretum
Belmonte en de Dreijen te Wageningen.
Een gebied waar u misschien niet zo snel
komt, maar dat werkelijk de moeite waard
is. Jules Klees is de gids en dat betekent dat
u op veel bijzondere zaken wordt gewezen.
Leerzaam genieten wordt dat. Men vertrekt
om 09.00 uur vanuit Vianen. Voor meer
informatie: fam-klees@hetnet.nl
• 3 mei is er een avondexcursie dicht bij
huis. Om 19.00 uur verzamelen we bij de
Schaapskooi en verkennen van daaruit het
terrein achter de Schaapskooi en een stuk
van de Huibert.
• 6 mei neemt Bart de Groot ons mee naar de
Zouwe. Dat belooft een vogelrijke excursie
te worden. Om 08.15 uur wordt er verzameld
bij tunneltje onder de A27 bij de Zederik,
aan het einde van de Driemolensweg.
Uiteraard willen we graag veel mensen
ontvangen op het LENTEFEEST op 12 mei.
Er is die dag tussen 10.00 uur en 16.00 uur
heel veel te doen in en rond de Schaapskooi,
Overboeicop 15, Schoonrewoerd.
Op zoek naar kriebelbeestjes, een heus
kabouterpad ontdekken, er zijn dieren van de
Kooise Zorgboerderij en je kunt een nestkastje

timmeren voor in je eigen tuin. Planten voor
de tuin zijn te koop en alle vrijwilligers van de
verschillende werkgroepen hebben informatie
en mooie verhalen.
Kom op 12 mei naar de Schaapskooi!

Voorlopig programma

Jaarmarkt 2018
Beste Schoonrewoerders,
We hebben als markcomité een voorlopig
programma in elkaar gezet voor de Jaarmarkt
van 2018.
In de ochtend is er traditioneel de markt met
weer nieuwe bezienswaardigheden. Ook zijn er
weer diverse spellen te doen, zoals de Kop van
Jut, bierpulschuiven en trampoline springen.
En er is de mogelijkheid om een glittertattoo
te laten zetten. De draaimolen aanwezig zijn
voor de vrolijke rondjes. Muzikaal vermaak is
er door een komiek die ’s middags optreedt als
clown.
Verder is er ‘s middags er weer een spel voor
de peuters en voor de oudere jeugd is er
klepelhangen: wint de sterkste of degene met
de langste adem?
Aan het begin van de avond is er weer
hardlopen op de Dorpsstraat, wederom van de
Dagwinkel tot Blitterswijk en dit een aantal keer.
Rond 19:00 uur willen we beginnen met ‘win
it in a minute’, veel kleine spelletjes waarbij
eenieder kans maakt op een prijs, wat is nog
geheim. Om 21:00 uur is het programma
afgelopen en kunnen we hopelijk terugkijken
op een mooie dag.
Verder 1 belangrijke mededeling: het is ons
niet gelukt om de pinautomaat op het dorp te
krijgen. Wacht dus niet tot het laatste moment
om geld in huis te halen of tot de pinautomaat
in de Dagwinkel leeg is.
Het marktcomité

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

'!6//20552
GEBR. MIDDAG B.V.
Bouw- en Aannemingsbedrijf

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Kon. Wilhelminastraat 4a
4145 KJ Schoonrewoerd
Tel. 0345-641998

Het adres voor:
- appels
- peren
- aardbeien
- eieren
- natuurlijk appelsap
- aardappels
- uien
- sinaasappelen
- seizoensproducten
- honing
- bijenwaskaarsen

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

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

VERKOCHT
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.

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!

Inkijkje op de peuterspeelzaal Klimaap
(Peuterspeelzaal Klimaap is de plek waar fantasie en verbeelding alle ruimte krijgen)
Onze peuterspeelzaal biedt een veilige
omgeving voor uw kind om spelend te leren en
om in contact te komen met leeftijdgenootjes
en wordt uw kind voorbereid op de basisschool.
De enthousiaste leidsters proberen een
zo gevarieerd mogelijk programma aan te
bieden, waarin uw kind voorop staat. Bijv.
knutselen, spelen, appeltje eten en melk
drinken in een kring en natuurlijk ook buiten
spelen. We proberen ouders zoveel mogelijk
te betrekken met het gebeuren op en rond
de peuterspeelzaal. Zo is er een actieve
oudercommissie en op het gesloten circuit
“Klasbord” kunnen ouders volgen wat hun
peuters die ochtend gedaan/beleefd hebben.
We hebben een leuke paasweek achter de rug.
Het lokaal was gezellig versierd, mede door de
leuke knutsels van de peuters. Ook hebben we
lekker gesmuld van een gezellig paasontbijt.
Op het schoolplein en aan de kleitafel zijn
mooie paaseieren versierd en getekend. We
mochten ook bij juf Carola in de klas kijken
naar de eieren in de broedmachine en de
kuikentjes die uit de eieren zijn gekomen.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust
eens een kijkje nemen samen met uw kind. Dit
kan maan-, dins-, donder- en vrijdagochtend
tussen 9.00 – 10.00 uur.

Voor algemene informatie kunt u ook terecht
op de website: www.skcn.nl

Ooievaarszoom
Uitbreidingswijk “Ooievaarszoom
Schoonrewoerd” nadert zijn voltooiing.
In 2011 is gestart met de bouw van de eerste
woningen in deze woonwijk. Door de crisis is de
planning van de bouw van de wijk vertraagd,
maar nu in 2018 zal de wijk zijn volgebouwd.

In de strook weiland aan de Prinses
Amaliastraat zullen acht levensloopbestendige
woningen worden gebouwd. Dit gedeelte
van het uitbreidingsplan heeft de naam De
Watersnip gekregen. Zoals je hieronder ziet
is inmiddels begonnen met het boren van de
heipalen van alle woningen.
Gestart zal worden met de bouw van vier
woningen. Binnen een aantal weken zal
worden gestart met de overige 4 woningen.
De verkoop van de woningen is in volle gang.
Er zijn nog enkele woningen te koop. Hieronder
een impressiefoto van de te bouwen woningen.
Nadat de woningen zijn gebouwd, zal worden
begonnen met het opnieuw (her)straten van
de totale woonwijk. Met deze werkzaamheden
zal naar verwachting in december 2018 worden
gestart. De fa. Baars uit Nieuwland zal deze
werkzaamheden uitvoeren.
Rien Bambacht

Momenteel wordt door bouwbedrijf Van
Leeuwen uit Meerkerk druk gewerkt aan het
bouwen van 6 rijwoningen (in het verlengde
van de Steenovenweg) en 4 stuks 2 onder 1
kap woningen (aan de Prinses Amaliastraat).
Alle woningen zijn verkocht. De bouw van de
woningen vordert gestaag. De rijwoningen
zullen -zoals het er nu naar uitziet- medio mei
worden opgeleverd. De 4 stuks 2 onder 1 kap
woningen zullen als gevolg van de vorstperiode
medio juni worden opgeleverd.

Schoonrewoerd schoon
Wat zou het toch mooi zijn als iedereen, en niet
alleen in Schoonrewoerd zijn eigen vuil niet meer
op straat of in de mooie natuur zou gooien.
Dan was het niet nodig geweest om met 15
vrijwilligers en 8 enthousiaste kinderen de strijd
aan te gaan om Schoonrewoerd schoon te maken.
Jammer, het was echt weer nodig.
Filters van sigaretten, papier van snoepjes, blikjes,
enz. en zelfs de hondenpoep met zakje en al in de
bosjes gedumpt. Maar gelukkig, gewapend met
knijper en vuilniszak hebben wij met de kinderen
de strijd gewonnen. En de beloning na afloop was
geweldig. Marian van Es met haar eigengemaakte
soep en belegde broodjes zorgde ervoor dat wij
net als de vuilniszakken goed gevuld werden.
Met nog een bedankje van de organisatie gingen
we met een opgeruimd gevoel naar huis door ons
mooie, schone Schoonrewoerd.

Wandel mee!
Schoonrewoerd wandelt mee in Diabetes
challenge Vijfheerenlanden

Maandag 16 april 2018 start in Vianen de lokale
afdeling van de Nationale Diabetes Challenge.
In deze landelijke challenge wandelen mensen
met diabetes (type 1 en 2) elke week in
groepsverband om hun conditie te verbeteren
en voor de gezelligheid.
Voor Vijfheerenlanden is het voor het eerst
dat we meedoen, dit jaar op initiatief van de
wandeltrainer
René
Nagtegaal uit Vianen,
ondersteund door twee
huisartsen, een diëtist
en twee fysiotherapeuten uit Vianen. Vanuit
Schoonrewoerd wordt ondersteuning geleverd
door Marian Bosma, diabetes2 verminder
coach. Heel Vijfheerenlanden mag meedoen,
dus ook mensen uit Schoonrewoerd.
Elke maandagavond wordt gewandeld. We
starten om 19:00 uur bij Sportcentrum
Helsdingen in Vianen (gratis parkeren, goed
bereikbaar met de bus). Op maandag 16 april
gaan we van start en in de week van 26 tot
en met 29 september wandelen we de finale
ergens centraal in Nederland, samen met alle
anderen uit heel het land die ook getraind
hebben. Na 16 april aansluiten mag ook.
Gezelligheid
staat
voorop,
naast
conditieverbetering.
Daarom
worden
Schoonrewoerders met diabetes 1, diabetes 2
en/of overgewicht van harte opgeroepen om
mee te doen. Deelname is gratis en je partner
mag ook mee wandelen. Marian Bosma biedt
voor drie personen een plek in haar auto aan
om samen naar Vianen te gaan.
Informatie:
René Nagtegaal, wandeltrainer, 06-52457299
Marian Bosma, diabetes2 verminder coach,
06-18715310
Aanmelden:
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/
vijfheerenlandenchallenge/
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Tessa de Groot

Hallo allemaal,
Ik ben Tessa de Groot. Ik ben 11 jaar en
ik woon aan de Julianastraat 33 met mijn
broer Lennart en mijn moeder Sonja. Mijn
vader woont in Leerbroek.
Mijn hobby‛s zijn: bakken, zwemmen,
turnen en knutselen. Ik zit op de turnvereniging in Zijderveld SVZ.
Het liefst bak ik taarten, koekjes en
decoreer deze. Voor mijn verjaardag
kreeg ik bakspullen en laatst kreeg ik een
echte keukenmachine.

Ik zou graag later bakker willen worden
en een eigen bakkerij willen hebben.
In Leerbroek heb ik 3 konijnen: Knabbel,
Babbel en Puk. Met Puk speel ik het
meest, zij is heel erg tam en knuffelt
graag. Laatst heb ik mijn spreekbeurt
over konijnen gehouden. Puk heb ik toen
mee naar school genomen. Ik kreeg een
9,1 voor mijn spreekbeurt.
Ik speel veel met Lisa en Esther. Laatst
ben ik ook met hun op clubkamp gegaan.
Dit was in Ermelo. Het was erg gezellig.
Ik geef de pen door aan: Esther Middag

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

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

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Verzwaringsdekens
Ook voor de ouderen die moeite hebben met
slapen is uit onderzoek gebleken dat een
verzwaringsdeken grote positieve uitwerking
heeft. In veel gevallen kan slaapmedicatie
geminderd worden of is zelfs niet meer nodig.
Verzwaringsschootkussen
Een schootkussen gaat onrust in de benen
tegen. Te denken valt aan onrustige benen
in de klas. Met een schootkussen wordt
voortdurend opstaan en heen en weer lopen
verminderd (via fysio geadviseerd).
Voor onrustige benen bij zwangerschap,
ouderdom of andere oorzaken (vermoeidheid
door veel staan bijvoorbeeld) zijn er dekens
van kleiner formaat die alleen op de benen
gelegd worden voor rustgevend effect.
De kilo’s worden per persoon bepaald. Er
wordt dan gekeken naar lichaamsgewicht en
wat voor problemen er zijn.
Dekens te leen / te koop
Inmiddels heb ik in mijn atelier al diverse
dekens in opdracht gemaakt en de resultaten
zijn om stil van te worden. Daarom wil ik deze
informatie graag delen en misschien kan ik
zelfs helpen.
Tot voor kort had ik nog nooit gehoord van
verzwaringsdekens. Omdat een klant aan
mij vroeg of ik er een zou willen maken, ben
ik gaan Googelen en lezen en ik ben onder
de indruk geraakt van het effect dat een
verzwaringsdeken heeft op het menselijk
lichaam. Graag wil ik dat met jullie delen.

Mijn atelier heeft inmiddels een deken
voor kinderen (4 kilo)
en ook een voor
volwassenen (8 kg) te leen.
Daar wordt
wel borg voor gevraagd. Een bestelling voor
een verzwaringsdeken probeer ik met tien
werkdagen te leveren.

Verzwaringsdeken
De zware deken zorgt voor een diepe
sensitiviteit in het lichaam en heeft daarmee
een rustgevend effect op het gevoel van eigen
spieren en zenuwen. Door de gelijkmatige druk
op het lichaam geeft dat een natuurlijke rust.

Zijn er vragen? Kom gerust naar mijn atelier.
Bellen mag natuurlijk ook.

Met
een
verzwaringsdeken
kan
men
ontspannen slapen en uitgerust wakker
worden. Voor kalmeringsdoeleinden bij concentratieproblemen (ADHD), stress, autisme,
spasmes, (in)slaapproblemen en dergelijke
wordt de verzwaringsdeken ook gebruikt.
Fysiotherapeuten
en
ergotherapeuten
kennen deze dekens, zij kunnen ze hun
cliënten adviseren met name als die grote
spierspanningproblemen hebben en daardoor
moeilijk in slaap komen.

Openingstijden Atelier:
Dinsdag- en donderdag 9.00 - 12.00 uur.
Andere tijden alleen op afspraak!
Telefoon 0345-506676 / Mobiel 06-13939486

Hartelijke groet,
Atelier de Knopendoos,
Margriet de Vos

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

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

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
april
16 april
20 april
20 april

19:00 uur
19.30 uur

22 april

9:00 uur

24 april
26 april
27 april

vanaf 18:00 uur
19:00 uur

mei
3 mei
6 mei
11 mei
12 mei
22 mei
25 mei
30 mei
12 juni
juni & juli
26 juni
11 juli

19:00 uur
8:15 uur
10:00 - 16:00 uur
vanaf 18:00 uur

11:00 - 12:00 uur

vanaf 18:00 uur

Start Diabetes Challenge, Vianen
Koningsspelen op de Noachschool
Bingo voor alle dorpsbewoners,
Ouderenkontakt
Excursie arbortum Belmonte en de
Dreijen, Natuur- & Vogelwacht, vertrek
vanuit Vianen
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Vrijmarkt op de Dorpsstraat, Oranjevereniging
Koningsdag

Avondexcursie vanuit de Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht
Excursie de Zouwe, Natuur- & Vogelwacht
Jaarmarkt
Lentefeest Natuur- & Vogelwacht, de Schaapskooi
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Inleverdatum kopij Klepper 125
Ouderen reisje, Ouderenkontakt
VIP (very important peuter)-morgen, Noachschool

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
30 jaar ouderengym, Ouderenkontakt

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd
r

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

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

