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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdvijfentwintig
Het is zomer. De langste dag van het jaar is
bijna in zicht. Er vliegen vlinders en jonge
koolmezen door de tuin. De bloemen staan in
volle kleurenpracht insecten en bewonderende
blikken te lokken. Er wordt gehooid iets verderop
en dat ruikt zo lekker.
We zijn al een lange periode gewend aan dat
mooie weer. Zo beleefden we een zonnige en
levendige koningsdag. De Oranjevereniging blikt
terug in deze Klepper. We ontmoetten elkaar
op de gezellige jaarmarkt met veel vertier. Er
waren prijzen te winnen in de Klepperkraam met
‘kaasraden’. De kaas woog: 14505 gram. Het
dichtstbij zaten Aart den Braven en Dicky de Vor
aan hen werd het cadeau-kaasje overhandigd.
De mandjes met lekkers zijn gegaan naar: Anke
Brouwer, Arie de Ruijter, Krijn Bruijnes en Wijna
van Soest.
We maken weer kennis met dorpsgenoten: Esther
Middag, die zich inzette voor de verkeersactie
op de Dorpsstraat. Ook lezen we van alles over
Heidi van der Poel, nee, niet als de vrouw van…
gewoon Heidi, die vroeger in een rode Lupo
reed en iets wil doen met het dorpsplein en een
musical; dat klinkt mij als muziek in de oren. En
Nathan Bel gaat later op een ambulance werken,
tenminste dat wil hij graag.

INHOUD
16±: Nathan Bel
50 vragen: Heidi van der Poel
Activiteitenkalender
Beweging voor het goede doel…
Collecte Epilepsiefonds
De Rommelschuur
De Schoonrewoerdse Zoekvreter
DVS Nieuws
Flyer Veilig Verkeer
Fort Everdingen
Fruigaerde
Groen(t)e bladzijde: Chinese kool
Herenteam Smash kampioen hoofdklasse
Jaarmarkt
Kinderhoekje
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Noachschool
Ooievaars ringen
Oranjevereniging
Tienerdagboek: Esther Middag
Toen & Nu: Moeten we het straks alleen met
de beelden doen?
VakantieBijbelClub ‘Zoek het uit!’
Veilig verkeer? Ik doe mee!
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De school heeft nieuws: het werken in het
nieuwe gebouw is plezierig en… de school wordt
al te klein. Hoe dat op te lossen? Leest u maar.
De DVS heeft niet stilgezeten, er is een degelijk
verkeersplan ontwikkeld voor de Dorpsstraat en
er is stevig actie gevoerd! Heerlijk om te melden:
er zijn twee (!!) nieuwe bestuursleden gevonden.
Wat fijn! Veel succes en plezier, dames.
Natuurlijk gaan we weer lekker eten met groenten
van het seizoen: Chinese kool. Lekker roerbakken,
mag best een beetje pittig. Wandelen is dit
keer functioneel bewegen geworden. Misschien
meteen goed om eens te melden dat het lopen
van een collecte een prima gelegenheid is om het
aangename (een wandeling) met het nuttige (de
collecte) te combineren. Als je het slim aanpakt
met een wijk die je kent, is het ook meteen een
sociale bezigheid (overal een praatje maken). Ik
weet zeker dat Nel Versteeg of Aartje Vuurens u
met open armen ontvangt als u vraagt: “Mag ik
eens een keertje meedoen…?”
We waren jaren geleden van plan om als vaste
rubriek in te voeren iets van: leuke dingen om te
doen/lekkere plekken om te eten. Daar is nooit
wat van gekomen, maar deze keer zit zo’n tip er
wel in. Dichtbij en heel leuk: Fort Everdingen.
En als u nu denkt: “Oh, maar dan heb ik ook wel
een tip.” Schrijf er eens een leuk verhaaltje over,
fotootje erbij en stuur in. Misschien wordt het
dan toch een vaste rubriek…
Over vaste rubrieken gesproken: doe uw best op
de puzzel en stuur de oplossing in. Daar worden
de makers ook weer blij van. In de categorie:
‘hoe was het vroeger?’ gaan we naar de tijd van
de smederij van Van Merkerk. Dat is wel even
terug. In deze Klepper ook alvast bericht over de
VakantieBijbelClub.
Waar we erg mee worstelen momenteel is de
nieuwe wet op de privacy. Voor foto’s moet echt
uitdrukkelijk toestemming worden gegeven, dat is
misschien begrijpelijk, maar wel wat omslachtig.
Ook de school en de DVS zoeken naar wegen
waarop we alles netjes kunnen regelen.
We wensen iedereen een fijne zomer,
namens de redactie,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 126 is vrijdag 7 september. Klepper
126 zal rond 28 september worden bezorgd.

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

Fort Everdingen

Je kunt er op de fiets naar toe. Kortgerecht
uit, de snelweg over, dan naar rechts de
Diefdijk op en linksaf. Lange tijd was dat
verboden en afgesloten gebied. Je kon
wandelen rechts van het fort, en links
van het fort en achter het fort langs,
maar je mocht het terrein niet op. Het
was defensieterrein en werd tot voor kort
als trainingscentrum gebruikt door de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie.
Vaak hebben we bij het hek staan kijken
of vanaf de inlaat in de Diefdijk staan
gluren naar dat complex. Want waar je
niet mag komen, lijkt extra interessant.
Inmiddels is het terrein toegankelijk. Je kunt
er op een terrasje zitten, kamperen, bier
proeven en wandelen rondom het fort. Op
zondagmiddag zijn er rondleidingen waarbij

het fort van binnen bekeken kan worden. Wij
volgden een rondleiding met drie gidsen. Onze
gids(en) vertellen enthousiast. We lopen in
en rond de middentoren, over het terrein en
door de geschiedenis. Fort Everdingen werd
tussen 1841 en 1847 gebouwd en moest
ervoor zorgen dat vijandelijke legers niet over
de Lekdijk of over de rivier door de waterlinie
heen konden breken. Het eerst is de ronde
middentoren gebouwd. Alles van baksteen en
wonderlijke knap rond gemetseld. Het midden
van de toren was een open ruimte, zodat de
kruitdampen weg konden. Later is het midden
overkapt met een doorzichtige koepel. In
de toren stonden de kanonnen en waren de
verblijven voor de manschappen. Naarmate
wapens verder werden ontwikkeld en een
groter bereik hadden, werd het ook belangrijk
het fort aan te passen.

Tijdens de wandeling komen we in de
kruitopslagkamers. Nu zijn ze leeg,
maar het is interessant om te horen
en te zien hoe goed er was nagedacht
over bijvoorbeeld het droog houden
van het kruit. Hoe slim luchtkanalen
zijn aangelegd voor frisse lucht.
Terwijl
we
rondlopen
realiseren
we ons dat dit een gigantisch
bouwkundig project is geweest. En er
is goed zichtbaar dat om dit complex
te behouden er voortdurend veel werk
ligt. De conservatie en gedeeltelijke
restauratie zal nog vele jaren duren
en moet in fases worden gedaan. Een
uniek stuk geschiedenis is hier tastbaar.
Wat zal het afzien zijn geweest in die
negentiende eeuw voor de mensen
die hier gelegerd waren: altijd vocht,
nooit lekker warm… en dat allemaal
voor niets, want toen de oorlog uitbrak
vlogen de vliegtuigen over de waterlinie
heen…

De metersdikke muren van de centrale toren
waren niet meer genoeg, er moest een
extra beschermende wal om het torenfort
komen. De kanonnen van het fort werden
verplaatst naar de wal. In de toren bleven
de soldatenverblijven, de keukens, de opslag
van materiaal. Veilig, maar koud en vochtig.
Geen aangename ruimtes om te wonen, zoals
soldaten in de negentiende eeuw moesten
doen. In de wal werden ook weer opslagruimtes
en verblijven voor manschappen aangelegd.

Brouwerij
De verdedigingsfunctie van het fort,
van het waterlinie-plan ging verloren.
Wat overbleef: een prachtige ruimte
met een constante temperatuur van
rond de veertien graden in de winter en
in de zomer. De ruimte en die stabiele
temperatuur waren precies de factoren
die dit complex voor Daniëlle Duits en
Marco Lauret aantrekkelijk maakten.
Zij kochten het terrein van Defensie
en begonnen er een bierbrouwerij en
een camping. Op 13 oktober 2017
werd het fort officieel open gesteld.
Daniëlle leidt ons met gepaste trots
rond in het gedeelte waar de ketels
voor het brouwen van het bier staan.
Gepaste trots, want het speciaal bier
van Duits en Lauret heeft al meerdere
prijzen gewonnen. Ze vertelt over de
glimmende tanks, de elektronica, de
processen die bij het brouwen van bier nodig
zijn.
Op de vraag naar haar achtergrond komt een
onverwacht antwoord: zij was werkzaam in
de zorg. En opeens herinner ik mij een artikel
in Arts en Auto van juli/augustus 2015. Die
naam Duits en Lauret kwam me al zo bekend
voor, maar ik wist niet meer waarvan. Het blad
Arts en Auto krijgen we van een neef die een
blauwe maandag de opleiding Fysiotherapie is
gaan doen. Daar stond het in, ik citeer:

“Bierbrouwende zorgprofs
gaan internationaal

Regeldruk maakt meer kapot dan je lief
is. Daniëlle Duits en Marco Lauret vonden
ontspanning in het brouwen van hun eigen
bier. Inmiddels hebben ze hun baan in de zorg
opgezegd en beginnen ze hun eigen brouwerij
in Fort Everdingen.
Wat kun je tegenwoordig nog kopen voor
een euro? Nou, een fort bijvoorbeeld.
Orofaciaal fysiotherapeut Marco Lauret (46)
en gz-psycholoog Daniëlle Duits (47) kochten
voor dat bedrag eind vorig jaar Fort Everdingen,
het grote verdedigingsbolwerk uit 1841 bij het
gelijknamige dorpje in de provincie Utrecht.”
Net als in dat artikel vertelt Daniëlle ook
nu dat het werken in de zorg haar zwaar
viel. Met name de administratieve regeltjes
wat maakte dat ze meer en meer van het
echte werk met de patiënten vervreemd
raakte, maakte dat ze het plezier in haar
werk verloor. Haar passie voor het maken
van goed en eerlijk eten en drinken vormde
de basis van de stap naar dit project.
Fort Everdingen biedt mogelijkheden, “Maar,”
vertelt Daniëlle: “het was een lange weg met
het aanvragen van allerlei vergunningen.
We hebben te maken met het ministerie,
met gemeentes en provincies, met

waterschappen en monumentencommissies
en die hebben allemaal verschillende regels.”
Er is veel herstelwerk te doen en dat mag
alleen met bepaalde materialen, omdat het
monumentale en authentieke behouden moet
worden. Daniëlle vertelt over de houtsoorten
die gebruikt mogen worden en hoe moeilijk
het is om daar aan te komen voor een redelijke
prijs.
Waterfiltersysteem
Inmiddels is het mei 2018. De brouwerij
werkt. Bij de opening van het complex
meldde Cees-Jan Adema, directeur van de
Nederlandse Brouwers: “We weten dat er bier
wordt gebrouwen in kerken, in kloosters en in
industriële panden. Maar bierbrouwen in een
fort heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Wie
dat aandurft, moet van goede huize komen en
heel veel ambitie, lef en doorzettingsvermogen
hebben. Het fort is een pand met beperkingen,
maar jullie zien in die beperkingen juist
mogelijkheden.”
Daniëlle vertelt dat juist de mogelijkheden de
doorslag hebben gegeven om te beginnen.
Niet alleen met een brouwerij, maar ook een
camping en een horecagelegenheid. Insteken
op verschillende activiteiten maakt het geheel
minder kwetsbaar. Tijdens de rondleiding
zagen we dat ook al: het natuurkampeerterrein
is goed bezet dit weekend en heel wat fietsers
stappen even af voor een kop koffie of… een
lekker glas bier. Met inzet van mensen met
een arbeidsbeperking vervult het fort ook
een maatschappelijke en sociale taak. De
combinatie met een rondleiding door het fort
en een wandeling over het terrein is bijzonder.
En er zijn nog heel wat plannen wat betreft
restauratie en nieuwe functie van verschillende
gebouwen op deze unieke locatie. Er wordt
onderzocht of het water uit de ondergrondse

wateropslag bruikbaar is voor het brouwen
van het bier. Het fort heeft namelijk een
uniek
en
ingenieus
waterfiltersysteem.
Regenwater druppelt langzaam door de dikke
laag aarde op het fort, het komt in speciale
drupkokers terecht en wordt opgevangen
in een ondergronds waterbassin. Het werd
bedacht om in tijden van een belegering
schoon drinkwater ter beschikking te hebben
en het zou nu een prachtige bron zijn voor het
brouwen van bier. Eerst moet het filtersysteem
goed worden nagelopen en de kwaliteit van het
water worden getest. Maar er is goede hoop
dat dit water van meerwaarde kan worden.
Voor ons is het hoog tijd om te proeven:
de website zegt: “Duits & Lauret maakt
genietbieren die bedoeld zijn om eens
goed voor te gaan zitten en de bijzondere
smaaksensaties te ervaren.”
Wij voelen daar wel voor en laten verschillende
bieren inschenken: zoals Duits & Lauret Bière
de garde brune, een vol, donker bier. Duits
& Lauret Kiem, een voorjaarsbier met een
subtiele frisheid en een koperen gloed. Duits &
Lauret Blond, een complexe, maar uitermate
verfrissende dorstlesser en de Duits & Lauret
Extra Blond, een goed gehopt bier, van het
type “sterke blond”.
We genieten. Van het bier, zeer zeker, maar
ook van die prachtige avond op die boeiende
locatie zo vlakbij huis.
Fort Everdingen is een bezoek waard.
Proeflokaal en winkel zijn geopend op:
vrijdag 12 tot 18u, zaterdag van 11 tot 18u,
zondag van 10 tot 18u.
Kijk ook op de website:
http://forteverdingen.com
waar
u
alle
informatie over het fort en deze bijzondere
invulling kunt vinden.
Jolanda & Hans Lemcke
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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: Chinese kool. Ik heb hem in ons dorp
nog niet in de tuinen zien staan, aangezien
deze koolsoort eisen stelt aan de bodem (geen
klei), temperatuur (niet onder de 16 graden ‘s
nachts) en water (snelle groeier maar dunne
wortels). Gelukkig is deze kool in de zomer en
herfst goed verkrijgbaar, zelfs het hele jaar
door leverbaar.

smeuïg houdt, kan aan het einde van de
gaartijd nog wat water aan toevoegen.
Het heeft een duidelijke kerriesmaak en samen
met de sambal en de zilvervliesrijst gaf dat
een oosterse smaak, een prima combinatie.
Salade van veldsla met Chinese kool
variabel aantal personen, de dressing is voor 2
tot 3 personen

Pittige Chinese kool roerbak
2 personen

1 ui
1 dunne prei
350 gram gesneden Chinese kool
2 el olie
2 tl kerrie
1 tl gemberpoeder
2 el ketjap manis
1 tl sambal
250 gram gaar kippenvlees in stukjes
zout en peper
Pel en snijd de uien in stukjes of ringen. Snijd
de prei fijn.
Verwarm de olie in de wok. Fruit hierin de ui
glazig. Voeg daarna de prei toe samen met de
kerrie, gemberpoeder, en sambal en roerbak
dit even mee. Hierna de kip, chinese kool en
ketjap toevoegen en het geheel nog even 5
minuten roerbakken. Niet te lang want de
kool moet beetgaar (iets knapperig) blijven.
Eventueel nog zout en peper naar smaak
toevoegen. Lekker bij rijst of mie.
Het testteam vond dit lekker en ietsjes
pittig; maar niet te pittig. Voor wie van

veldsla
Chinese kool
3 eetlepels olie (milde olijfolie bijvoorbeeld)
1 eetlepel balsamico azijn
0,5 eetlepel zoete ketjap (manis)
een stevige snuf gemalen citroengras
een voorzichtige snuf cayenne peper
en een theelepel gedroogde munt
Deze salade is al doende ontstaan. Wat meer
van het een of wat minder van het ander maakt
niet zoveel uit. De Chinese kool smaakt maar
mild naar kool dus kan ideaal door de salade.
Was en droog de veldsla. Snijd de Chinese
kool in fijne reepjes en was en droog deze ook.
Gebruik evenveel veldsla als Chinese kool. Dat
hoeft niet op de weegschaal, dat mag ook op
het oog geschat.
Maak de dressing door alle ingrediënten behalve
de munt goed te mengen, bijvoorbeeld met
vork of garde. Voeg vlak voor het serveren de
munt toe en meng de dressing door de salade.
Het testteam bestond uit twee gezinnen.
Het eerste gezin vond het een heel milde
salade, de munt was amper te proeven en
ook de citroengras mag meer aanwezig zijn.
Verder lekker knapperig, echt een sla om in
te bijten. Het tweede gezin vond de salade
prima smaken, een licht zuurtje als nasmaak

met een klein beetje pit. De munt was niet te
proeven. En als suggestie, voor wie echt een
bite wil, zou wat grof gehakte cashewnoten
kunnen toevoegen.
Roerbak Chinese kool - basis recept
Chinese kool (250 gram per persoon)
olie of boter om in te bakken
peper en zout

Wordt de kool glazig, dan is hij bijna gaar.
Beetgaar is voldoende. Bestrooi met peper en
zout en klaar is het groentegerecht.
Variaties zijn al snel gemaakt met wat
fijngesneden gemberbolletjes erdoor (pittig en
zoet) of met een halve eetlepel zoute ketjap.
Of beide.
Wij wensen u smakelijk eten,

Er zijn twee basismethoden om de Chinese kool
te snijden en te wassen. 1. Haal de bladeren
van de stronk tot je voldoende hebt, was de
bladeren in hun geheel en snijd dan in repen.
2. Snijd de repen van de kool en gebruik een
slacentrifuge om de sla te wassen en te drogen.
Het geeft een ander mondgevoel of de kool heel
fijn wordt gesneden of juist op duimbreedte.
Voor starters, probeer de duimbreedte.
Verhit de olie in de koekenpan of wok, op
matig hoog vuur. Voeg de gesneden kool toe
en roerbak deze op een matig vuur beetgaar.
Loop er liever niet bij weg, het is snel gaar.
Gebruik eventueel een deksel. Ontstaan er
bruine randjes, dan staat het vuur te hoog.

Fruitgaerde

Gerda van Buuren en Marian Bosma

De collecte voor het Epilepsiefonds heeft
dit jaar het mooie bedrag van € 646,63
opgebracht.
Een ieder hartelijk bedankt!
Aartje Vuurens
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1. Naam: Heidi van der Poel
Adres: Dorpsstraat 31.
Geboortedatum: 10 februari 1977.
Geboorteplaats: Ridderkerk.
Beroep: Groepsleerkracht van groep 4
van een basisschool in Ridderkerk.
6. Getrouwd met: Erwin.
7. Kinderen: 3 meiden: Emma, Lotte en
Floortje.
8. Huisdieren: Geen.
9. Hobby’s: Zingen, lezen, handwerken.
10. Leuk in je werk: Het is geweldig om met
kinderen te werken, ze zijn eerlijk, puur
en willen heel graag nieuwe dingen leren.
Dan is het toch fantastisch om hen aan de
hand te nemen en ze een stukje mee te
nemen en voor te bereiden op de wereld
die op hen wacht.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: Van die vernieuwingen die van
hogerhand opgelegd worden en die dan
na een paar jaar weer afgeschaft worden.
12. Lievelingsmuziek: Ik luister heel graag
naar Nederlandstalige christelijke muziek,
maar als ik 1 ding moet kiezen dan kom
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ik toch uit bij Elly en Rikkert. Als kind kon
ik daar enorm van genieten en kende ik
ieder kinderlied van hen uit mijn hoofd,
maar ook voor volwassenen hebben ze
heel veel liederen geschreven en ik luister
nog steeds graag naar hen.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: TV programma’s
kunnen mij niet zo boeien.
Favoriete lectuur/boeken: Van de
boeken van Irma Joubert kan ik momenteel
erg genieten.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
Nee, ik sport niet, loop alleen de trappen
van de pastorie een aantal keren per dag
op en af… al een hele sport op zich.
Lievelingseten: Ik lust bijna alles, maar
een lekkere salade met bijvoorbeeld wat
fetakaas, tomaatjes, augurk…
Mooiste auto: Mijn eerste auto was een
rode Lupo, dat was toch wel een toppertje.
Mooiste/leukste vakantieland: Twee
jaar geleden zijn we als gezin in Frankrijk
geweest, dat was een heel bijzondere
vakantie, waar we allemaal ontzettend
van genoten hebben. Dit jaar hopen we
daar opnieuw te kunnen genieten.
Favoriete vakantiebesteding: Ik sta
heel graag op de ski’s! En ik ben al een
heel aantal jaren een paar dagen met mijn
schoonouders op skivakantie geweest.
Bijzonder, hè. Maar als gezin gaan we
niet, omdat thuis niet iedereen een fan
van skiën is.
Wat vind je van politiek: Sorry, daar
heb ik helemaal niks mee.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: Een krant lezen we niet, wel bekijk
ik af en toe wat nieuwssites.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Er werd in 2016 een
beroep op Erwin gedaan, waar hij heel
veel zin in had en waar wij als gezin ook
achter stonden, dus natuurlijk zijn we met
hem meegegaan. En onze spullen zijn hier
gekomen met de vrachtwagen van Arno
Deij Transport 😉.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: Via het kerkelijk werk
probeer ik mijn steentje ook voor het dorp
bij te dragen.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
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Dorpsstraat 31 natuurlijk! Maar nummer
35 is ook prachtig.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
Als je richting Leerdam fietst, krijg je op
de Schaikseweg aan je rechterhand zo’n
betegelde plaats. Ik heb gehoord dat dat
iets met de zoutopslag te maken heeft?!
Daar zou ik maar een paar voetbalkooitjes
neerzetten ofzo…
Wat mis je in Schoonrewoerd: Nu ik zo
zit te verzinnen.. een buitenzwembad lijkt
me wel wat.
Leuk aan Schoonrewoerd: Er is altijd
wel wat te beleven in het dorp, van
jaarmarkt tot oogstfeest en van vrijmarkt
tot Kerstnachtdienst. En daarnaast is er
een open sfeer waarin je je snel welkom
voelt.
Wat vind je vervelend en waarom: Als
mensen dingen beloven en het dan niet
nakomen of ergens wel aan beginnen maar
dan al snel weer afhaken… Persoonlijk
vind ik het belangrijk dat je doet wat je
belooft en ergens mee beginnen, is het
ook afmaken.
Waar ben je trots op: Als mijn meiden
aan het musiceren zijn, maakt me dat
trots. En de manier waarop Erwin zich
door zijn studie heeft geworsteld en hoe
hij nu zijn nieuwe roeping op zich neemt,
vind ik heel bijzonder.
Waar heb je spijt van: Dat ik mijn
dwarsfluit als tiener aan de wilgen heb
gehangen. Ik zou toch wel heel graag
goed een instrument kunnen bespelen.
Wie bewonder je het meest en
waarom: Bewonderen is een groot woord,
maar ik vind het wel heel bijzonder om te
zien hoe mijn schoonouders op heel vitale
wijze in het leven staan en hoe ze ons als
gezin met veel liefde, plezier en geduld
bijstaan.
Wat is je hartenwens en waarom: Ik
zou het wel heel gaaf vinden wanneer we op
het Dorpsplein een musical kunnen laten
zien, voor en door Schoonrewoerders,
met een mooie, inhoudelijke boodschap.
En dat ik dan met de kids/tieners/… het
zanggedeelte mag uitvoeren. Dit heb ik in
Sliedrecht ook eens mogen doen en dat
was zó bijzonder!
Voor het laatst gehuild: Toen de moeder
van een vriendin overleed.
Leukste
jeugdherinnering:
De
wintersportvakanties met ons hele gezin,
zelfs aan die autoritten denk ik positief
terug; midden in de nacht op stap
en dan champignonsoep eten op een
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parkeerplaats langs de Duitse autobahn.
Droomvakantie: Mijn gezin, wat zon
en een goed boek; veel meer heb ik niet
nodig.
Wie wil je nog eens ontmoeten:
Als ik dan moet kiezen, kies ik voor
koningin Maxima, gewoon omdat ik
nieuwsgierig ben, wat zij zelf moet doen
aan boodschappen, was, wc’s en dat soort
huishoudelijk geneuzel.
Waar maak je je boos over: Mensen
die hun afval zomaar op straat gooien
en niet de moeite nemen om het in een
prullenbak te gooien.
Waar ben je blij mee: Dat onze meiden
zo’n snel een eigen plekje gevonden
hebben hier in Schoonrewoerd. Dat
hebben ze fantastisch gedaan.
Waar heb je moeite mee: Mensen die
ergens de kantjes vanaf lopen en niet
trouw zijn.
Welke hoop koester je: Dat de vrijheid
waarin we op dit moment mogen leven,
nog lang mag blijven voortduren, en daar
zit dan ook de christelijke vrijheid bij
inbegrepen.
Goede eigenschap: Lastig om van jezelf
zoiets te schrijven. Maar als ik ergens
voor ga, moet dat ook goed.
Slechte eigenschap: Soms zou ik wel
wat meer geduld willen hebben!
Waar voel je je het meest bij
betrokken: Het geloof is het fundament
onder mijn leven. De kerk hoort hier
helemaal bij. Ik voel me dan ook heel
erg betrokken bij de kerk en alles wat
daar bij hoort. Ik vind het belangrijk daar
trouw mijn plek in te nemen, op zondag
tijdens de diensten maar ook op andere
momenten.
Waar maak je je het meest zorgen
over: Dat we zo op onszelf gericht zijn/
raken, dat we geen oog meer hebben voor
mensen om ons heen.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: Misschien dat ik mijn gezin
dan toch een keertje kan overhalen om op
ski-vakantie te gaan.
Gouden tip voor de Klepper: Heb nog
niet zoveel Kleppers gelezen, dus wellicht
dat zo’n rubriek allang bestaat of bestaan
heeft (zou zomaar kunnen aangezien dit
al nummer 125 is!), maar misschien een
interview met iemand die een leuke hobby
of bijzondere baan heeft?!
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: Ik
ben zowel in Ridderkerk als in Sliedrecht

dirigent van een kinderkoor geweest, en
heb zo’n 22 jaar met kinderen gezongen.
Dat was geweldig om te doen!
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: Komt ie weer: de snelheid op
de Dorpsstraat, maar gelukkig wordt
daar al heel serieus naar gekeken, dus
waarschijnlijk hoef ik dat tegen die tijd
niet meer te doen.
49. Vraag van Herman Verhoeﬀ (50
vragen vorige keer): hoe bevalt
je nieuwe ‘rol’ als ‘vrouw van de
dominee’? Rol… Eigenlijk hoop ik dat
mensen me gewoon zien als Heidi en niet
als ‘vrouw van…’! Maar wat wel ﬀ wennen
was, was dat zo’n beetje iedereen mij al
wel kende en ik nog bijna niemand.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Jan Willem Bel.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Ik heb begrepen
dat je Alpe d’ huzes gefietst hebt. Een
hele ervaring, lijkt me. Maar hoe heb jij
het zelf ervaren?

In en rond de Schaapskooi was het druk op
het lentefeest. Mogelijk bent u er geweest
en hopelijk heeft u genoten van de sfeer en
de activiteiten. Die sfeer houden we vast:
kom dus langs op de fiets of als u een leuke
wandeling achter de kooi wilt maken. Als de
kooi open is, is er altijd iets te drinken, te
bekijken en te bespreken.
Ook de vrijwilligers van de Natuur- en
Vogelwacht gaan op pad en zij nodigen u uit
om mee te gaan:
Op 7 juli naar Westbroek ten westen van
Bilthoven. Er wordt gewandeld onder leiding
van Koos Maat. Men vertrekt rond 16.00 uur
uit Vianen. Kijk op de website voor meer
details en aanmelding.
Op 19 augustus neemt Eduard Polfliet u mee
naar plan Tureluur en de Zuid-Hollandse
eilanden. Vertrek uit Vianen rond 08.00 uur
en ook hierover kunt u op de website meer
lezen.
De dialezingen zijn nu even gestopt. In het
najaar worden die weer opgepakt met veel
prachtige foto’s en verhalen.

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’

Het is zomer. We gaan naar buiten, op vakantie,
een weekendje weg, een fiets- of wandeltocht.
Heerlijk genieten van ruimte en rust.
Op dit moment zijn veel vogels juist heel
druk met het voeren van jongen en soms al
met een tweede legsel. Topdrukte daar in
de vogelwereld. Zo leuk om dat te volgen
via de webcam bij het ooievaarsnest bij de
Schaapskooi of via de website: “beleef de
lente”.
Ook de insecten zijn druk: zoemend bezoeken
ze de talloze bloemen. Vlinders voegen daar
zelfs nog kleur aan toe. Rupsjes en kevertjes
knagen blad weg tot er enkel een nerfje blijft
staan. Slakken doen zich tegoed aan de sla
en spinazie in mijn tuin, dat gaat niet goed,
maar de egel smult weer van de slakken en de
zanglijster heeft drie jongen groot te brengen
en is dus ook heel happig op die slakken. Zo
heeft alles een plek, een tijd en een functie.

In de grote zaal in de Schaapskooi kunt u
genieten van het werk van Rina van der
Straaten. Zij maakt prachtige tekeningen met
pastelkrijt. De natuur speelt een hoofdrol in
haar werk. Zeer de moeite waard!
Een goede zomer toegewenst door
de vrijwilligers van
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden
www.natuurcentrum.nl

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

Beweging voor het goede doel…
Op mijn werk heb ik veel jongeren om mij heen.
Beweeglijke, vrolijke, fitte jonge mensen met
een schijnbaar oneindige hoeveelheid energie.
Als collega’s had ik lange tijd juist die andere
groep: de wat oudere, tikkeltje humeurige,
stramme mensen die in de pauze van tien uur
al verlangend uitkeken naar het zevende uur,
want: daarna naar huis en even plat. Lange
tijd was ik één van de jongsten in het team en
mijn plannen voor uitjes, een nieuw kleurtje in
de personeelskamer, een sportdag of een les in
de buitenlucht werden regelmatig begroet met
een frons en een diepe zucht. De eerlijkheid
gebiedt me te zeggen dat ik iets overdrijf,
maar bovenstaande is even nodig voor de rest
van mijn verhaal.
Tegenwoordig heb ik veel jonge, fitte,
energieke collega’s om mij heen. Ongemerkt
heeft de tijd mij ingehaald en merk ik (vooral
’s morgens) dat ik stram aan het worden ben,
dat aan het eind van de dag mijn energie
echt op is, dat ik daar een beetje humeurig
van word. Ik wil daar niet aan, dus ik probeer
nog energiek mee te doen. Maar soms neem
ik stiekem de lift in plaats van de trap… En bij
veel uitjes, sportdagen en buiten activiteiten
‘offer’ ik mij op om de achterwacht te zijn en
het administratieve deel af te handelen, via
WhatsApp contact houdend met collega’s die
in klimbossen rondklauteren of in de London
Eye ronddraaien.

uur na het laatste lesuur, de meeste leerlingen
waren -gelukkig- naar huis en het was 28
graden! We zweetten al voor we begonnen.
We hebben allerlei oefeningen gedaan, in rare
hoeken gestaan, op tempo zitbewegingen
gemaakt en dat had dan een andere Engels/
Amerikaanse naam, op een matje een
zwevende plank nagedaan… ook heel erg
gelachen en gekreund. Een grote zwarte box
galmde een luide beat over ons gekerm heen
en na een uur was het klaar. Maar niet voor
mij…
Spierpijn
Ik heb een week nauwelijks kunnen bewegen.
Mijn sokken aandoen ’s morgens ging al
moeizaam, maar nu ging het helemaal niet.
Gelukkig was het meivakantie, want ik heb zo
gestrompeld dat ik mij schaamde en ik had
zo’n spierpijn dat ik al mijn collega’s en vooral
die leuke, enthousiaste, jonge collega’s (van
gym, vooral die!) naar een andere planeet
heb gewenst. Schokkend was dat ik echt mijn
serieuze best had gedaan- misschien wel wat
te veel mijn best- maar een aantal oefeningen
gewoon niet kon: mijn benen waren er te kort
voor of mijn rug kon niet zo krom. Minstens
acht van de elf anderen konden dat schijnbaar
moeiteloos. Ze konden erbij blijven praten, ik
niet en hadden ook niet zo’n enorm rood hoofd
als ik had. Ik moest -vond ik zelf- oefenen.
Juist in deze meivakantie… want donderdag na
de meivakantie wilde ik een beter figuur slaan.

Bootcamp
Sinds kort is er een nieuwe hype op mijn werk.
Ook de jonge collega’s krijgen last van stijve
spieren (zeggen ze) en van een buikje (nou,
ja… ik zie het niet bij hen…) daar moet iets aan
gebeuren. Dus naast fitness in het weekend
is een personal coach aangetrokken die met
een groep na werktijd gaat bootcampen. Via
de mail kon je je opgeven... er stonden al
namen van leuke, enthousiaste collega’s bij…
Ik wil daar graag bij horen, fijne mensen,
opbouwende mensen… Ik had geen idee wat
bootcampen is, iets met buiten en bewegen,
begreep ik. Ik houd van buiten zijn en wandel
graag, dus… argeloos gaf ik mij op.
De eerste keer was donderdagmiddag net
voor de meivakantie. Ik trad aan met elf
anderen in sporttenue, het zou allemaal buiten
plaatsvinden op de parkeerplaats aan de
achterkant van de school. Het was al een half

De eerste donderdag na de meivakantie was
het weer 28 graden!!!! We waren met negen
collega’s en werkten ons wederom in het
zweet. Ik bracht het er iets beter vanaf, mede
omdat ik iets had geoefend en omdat ik vond
dat als iets twintig keer moest, vijftien keer

ook een hele prestatie was. Vanaf de tweede
verdieping sloeg een aantal leerlingen onze
inspanningen met grote verbazing gade. De
personal coach, een oud-leerling, telde streng
af: ”Jawel, we zetten nog even door, tien,
negen…” Hij lachte erbij: “Nu kan ik u iets
leren, juffrouw.” Ja, hij had gelijk. Ik keek hem
gepijnigd aan. Hij troostte mij: “Maar straks…
voelt u zich heel voldaan. Dan hebt u dat mooi
gedaan!” Voldaan? Ik twijfelde.
Vrijdag, zaterdag en zondag was mijn lijf een
wrak. Ik vroeg mij af: “Is dit wel goed voor
mij?” Ik zag op maandag al een beetje op tegen
de donderdag. Ik heb vijf keer volgehouden.
Toevallig was ik de volgende donderdag bezet:
een afspraak waar ik niet onderuit kon. Ik
sprak mijn collega’s die in sporttenue op de
parkeerplaats verzamelden bemoedigend toe
en ging zelf glimlachend naar mijn afspraak.
Deze week geen spierpijn voor mij!
Tot ik thuis kwam.
Er stond een collectebus klaar. “Ja, ik zit met
die teen. Jij zou toch de collecte voor mij
doen?” zei mijn man. Ik zuchtte, dat was waar
ook. Hij had een week geleden een stevig

betonblok op zijn grote teen laten vallen en
kon nauwelijks lopen. Ik had hem aangeboden
de collecte te doen. Bijna vergeten. Ik keek
op het briefje waar ik moest collecteren: de
Diefdijk.
DE DIEFDIJK!!!
Dat is eigenlijk net zoiets als een bootcamp:
elke stoep af en weer op. Via trapjes, lange
hellingen, soms met een hindernishekje of
een sprintje bij een erg grote hond… het was
donderdag en zeker nog 24 graden. Ik ging
op pad met de fiets naar de dijk. Het was een
mooie avond. Bij elke brievenbus parkeerde
ik mijn fiets en liep naar beneden. Her en
der een praatje en dan weer naar boven. Ik
genoot van de bloemen, de hazen in het veld
en de geuren. Het was lekker buiten, dat dan
weer wel. In mijn achterhoofd koesterde ik
het dubbele goede doel van deze tocht: van
de collecte en van mijzelf, toch bewegen. Ik
hoorde mijn personal coach: “…straks voelt u
zich zo voldaan…”
Morgen waarschijnlijk wel spierpijn…
Jolanda Lemcke

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

Dealer van:

VEILIG VERKEER? IK DOE MEE!

De verkeersveiligheid op de Dorpsstraat is de
laatste weken volop in de belangstelling. Na
jaren worden nu maatregelen genomen om de
verkeersveiligheid (en met name de snelheid)
terug te dringen. De werkgroep heeft haar
plannen toegelicht op de inloopavond op 9 mei
jl. Deze avond is goed bezocht en er werd met
elkaar gediscussieerd over de maatregelen.
Op 24 mei jl. is in dit verband de campagne
Veilig Verkeer? Ik doe mee! van start gegaan.
De campagne was een samenwerking van een
groot aantal schoolkinderen met, de politie,
leden van de werkgroep en de gemeente.
Alle soorten voertuigen werden aan de kant
gezet. De bestuurder (en mede-inzittenden)
werden doordringend toegesproken door de
schoolkinderen om niet harder te rijden dan
30 km/u. Als de bestuurder het daar mee eens
was (en dat kon natuurlijk niet anders) kreeg
men een sticker op de achterruit. Ook werd een
flyer uitgereikt en een sleutelhanger. Daarna
kon men de weg vervolgen. Best spannend.
Want sommige bestuurders wisten niet wat
ze overkwam. Ook is er een snelheidsmeter
neergehangen net voor de kruising met de
Kerkweg (komend van Leerdam). Hierop kun
je zien of je aan de snelheid voldoet.
De maatregelen -zoals die tijdens de
inloopavond zijn gepresenteerd- zullen worden
uitgevoerd. Deze zijn de versmalling van de
toegangswegen, het aanbrengen van rode
vlakken op de kruisingen met de Kerkweg en de
Steenovenweg (gelijkwaardige kruisingen) en
voorzieningen voor de oversteek van kinderen/
voetgangers nabij het café. De gemeente
zal hiervoor opdracht geven. Wanneer
de werkzaamheden worden uitgevoerd is
afhankelijk van de opdrachtverlening aan een
aannemer.

Werkgroep Dorpsstraat

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

Met elkaar werken we aan
een veiliger Schoonrewoerd.
Altijd leuk om op de kleinkinderen te passen.
Ze voelen zich hier echt thuis. Ze spelen graag buiten en dat kan
hier nog. Zo veel ruimte en rust, een speeltuin en het hertenkamp…
Op vrijdagmiddag, na schooltijd, gaan we altijd samen boodschappen doen op de Dorpsstraat. Die is wel drukker geworden, ik merk
dat het steeds meer oppassen wordt met het verkeer.
Daarom ben ik heel blij dat de gemeente, samen met bewoners en
de Dorpsvereniging, zich inzet voor een veiliger Dorpsstraat.

Welkom in ons dorp!
Hoi, wij zijn drie vriendinnen en
wonen hier heel graag! We vinden
het hier heel mooi en onze school
is dichtbij. In ons dorp zijn vaak
ooievaars aan het broeden op één
van de nesten. Meestal komen er
jonge ooievaars en dat is leuk om
naar te kijken.

We zetten ons in voor verkeersveiligheid!
Als bewoners van Schoonrewoerd ervaren we het verkeer regelmatig als onveilig.
En dan bedoelen we vooral de Dorpsstraat en Schaikseweg, het zware verkeer en
de soms veel te hard rijdende auto’s.
De bouw van een nieuwe basisschool en de ontwikkeling van de ‘Ooievaarszoom’ zorgen voor meer levendigheid en energie in ons dorp. Die levendigheid
zie je ook terug in het verkeer. Dit betekent dat we ons, meer dan ook, moeten
blijven inzetten voor de verkeersveiligheid. Op de Dorpsstraat willen we daarom
snelheidsbeperkende maatregelen nemen. Dat is echt nodig.

Helpt u mee?
Bent u te gast in Schoonrewoerd? Bent u onderweg naar één van de bedrijven of naar de Noach school? Bezoekt u één van de kerken? Of bent u nog
helemaal niet bekend met Schoonrewoerd?
Maak kennis met ons dorp en haar inwoners en geniet op uw gemak van de
(vernieuwde) omgeving. We maken samen het verkeer veiliger. Dan wordt
ons mooie dorp nog aangenamer om te bezoeken.
Te gast in Schoonrewoerd is onderdeel van “Veilig Verkeer? Ik doe mee!”
De fotografie is verzorgd door Hans Ippel Fotografie

Oranjevereniging
Eindelijk was het dan weer zo ver. Na een
winter lang vergaderen en denken, konden
we het startschot geven voor onze jaarlijkse
Koningsdag. Voordat ik dit stukje schrijf, gaat
alles weer even door mijn hoofd en kom ik
elke keer uit bij onze vrijwilligers. Wat wij
ook allemaal bedenken aan de keukentafel
een winter lang kunnen wij niet alleen; daar
hebben wij veel vrijwilligers voor nodig. Dus
voor ik verder schrijf, wil ik jullie allemaal
bedanken dat jullie altijd voor ons klaar staan.
Sommige al heel lang, andere voor het eerst
maar voor jullie allen BEDANKT!!
Koningsnacht
Dat wordt een traditie op Schoonrewoerd,
want hier hebben wij ook een echte vrijmarkt.
We zijn nog wel niet zo groot als in Utrecht,
maar wie weet komt dat in de toekomst nog.
Vanaf 18.00 uur werd de Dorpstraat afgesloten
voor verkeer en konden er alleen nog auto's
door die op de vrijmarkt hun spullen wilden
verkopen. En ja hoor: al snel kwamen de eerste
verkopers om hun waar zo mooi mogelijk neer
te zetten. De eerste kopers waren er ook al: als
je iets moois wilt hebben, dan moet je er vroeg
bij zijn. Er druppelden steeds meer mensen
binnen en al gauw zat het vol met kleedjes en
tafeltjes en kon de markt beginnen. Er werd
heel goed verkocht, veel spullen kregen een
nieuwe eigenaar. Het weer werkte ook goed
mee, want het bleef droog. Wel wat frisser
later, maar dat hoort bij de tijd van het jaar.
Bij het café was een gezellig terras en hadden
ze ook Koningsnacht, dus het was erg gezellig.
Koningsdag
Al vroeg waren we weer paraat om te
zorgen dat alles weer gereed stond voor de
pannenkoekenlunch. De tent werd snel en
vakkundig opgezet en de fornuizen werden
aangesloten. Daar kwamen de eerste baksters
al aan. Algauw werd het beslag gemaakt en
kon er gebakken worden. Het rook snel weer
naar pannenkoeken en wafels.
Viswedstrijd
Deze vond plaats in Kortgerecht. Ook daar
werd een tent neergezet en al snel kwamen
er kinderen en ouders die wilden vissen.
Een grote groep had een mooi lint gevormd
aan de waterkant en er kon worden gevist .
Bij sommigen lukte het al snel en de eerste
vissen konden worden gemeten. Er waren

ook kinderen bij die vissen nog best lastig
vonden en het is natuurlijk geen garantie dat
de vissen bij iedereen bijten. Met een hoop
geduld en rust en goede aanwijzigen van de
visvereniging ging iedereen enthousiast aan
de slag. Er waren veel mooie prijzen te winnen.
Na een ochtend te hebben gevist was het tijd
om te gaan meten. De grootste vissen werden
gevangen door Rutger Verhoef en Ilva en Tara
van Veen. Rutger had in zijn categorie ook de
eerste prijs en bij de jongeren ging deze naar
Bram Sterk.
Verkleedoptocht
De winnaars van deze optocht waren Fenne en
Mieke Bakker; die zagen er het mooiste uit, ze
waren verkleed als paard die de gouden koets
trok met daarin prinses Mieke. De 2e prijs ging
naar Elaine Sterk ondanks dat ze nog maar 4
jaar is had ze een heleboel zelfs gemaakt en
gekleurd. En de 3e prijs ging inderdaad naar
de jongen die zo enthousiast bleef zwaaien,
namelijk Daan van Klei. Veel plezier met jullie
prijzen.

Om 10.00 uur waren er veel kinderen verkleed
met fiets, skelter of kar op het plein bij het
partycentrum aanwezig. Het werd een leuke
bonte stoet achter een echte kar met paard en
wagen. Voor de jury vast een hele moeilijke
klus om hier 3 winnaars uit te zoeken. Maar de
jury bestaande uit Marieke, Margé en Fabian
hadden een goede kijk op alles en zo ging de
stoet op weg door het dorp. De kinderen werden
beoordeeld op originaliteit en creativiteit. Maar
ze zagen ook iemand waarvan er steeds meer
van zijn fiets afviel: hij begon met een hele
mooie versierde boog, maar aan het einde van
de rit zat er nog maar weinig op zijn boog.
Ondanks de pech bleef deze jongen heel
enthousiast zwaaien naar iedereen.

Aubade
De aubade was dit jaar iets later omdat we
net als vorig jaar muziekvereniging DES uit
Everdingen hadden om te spelen maar die
hadden eerst zelf aubade. De burgemeester en
het college van wethouders waren aanwezig
bij ons. De bloemen en het cadeau werden
aangeboden door Roosmarijn en Vera; die
leuke meiden deden het erg goed. Agnita
haalde mooi de komende fusie aan in haar
toespraak en de burgemeester zei dat er
altijd iemand zou komen naar de aubade in
de kernen van de nieuwe gemeente. Na het
zingen van het volkslied en de kleuters het
liedje de kleuren van de vlag was het tijd voor
het Schoonrewoerdse volkslied. We hadden dit
jaar geen voorzangers, maar na een beetje ‘n
stroef begin klonk het toch weer erg mooi en
was het tijd voor de pannenkoekenlunch.
Pannenkoekenlunch
Ook dit jaar zat het partycentrum weer
helemaal vol met kinderen die zin hadden in
een pannenkoek. Al snel zat iedereen heerlijk
te smullen van deze lekkernij. De bakkers
hadden goed hun best gedaan en al deze
pannenkoeken werden heerlijk opgegeten .
Na afloop was er voor iedereen nog een lekker
ijsje en zo kwam er een einde aan een leuke
ochtend die erg goed bezocht werd. Na snel
een broodje gegeten te hebben was het voor
ons tijd om de spullen voor het middag spel
klaar te zetten.

foto’s: Jannie de With en Naomi Abbel
Muntenjacht
Het is elk jaar weer moeilijk om een nieuw
spel te verzinnen maar ook dit jaar zijn we er
weer in geslaagd.
Muntenjacht is echt een familiespel voor jong
en oud. Al snel waren er veel mensen op de been
om mee te doen aan dit leuke spel. Je moest
met je groep door het dorp allerlei spelletjes
en puzzels doen en daar kon je munten mee
verdienen die je aan het einde nodig had om
de code te kraken. Bij het ene spel moest je
zo vaak mogelijk met een bal door een basket
gooien. Bij een ander deed je memory en bij
het volgende wie ben ik met bekende mensen
uit het dorp. Er was ook een hilarisch spel,
namelijk auto karaoke. Dit hield in dat je in de
ene auto liedjes kreeg te horen en dat je die
moest uitbeelden en in de andere auto moest
je het liedje raden. Dit was echt een superleuk
spel en we kregen veel complimenten hierover.
Dit doet ons altijd goed, want wij moeten altijd

afwachten hoe iets door de mensen ontvangen
wordt. Onderweg kon iedereen die meedeed
een ijsje halen bij het cafetaria. Dat was een
lekkere versnapering, want het werd heerlijk
weer. De winnaars van dit spel werden beloond
met een heerlijke taart. En zo kwam er een
einde aan een leuke sportieve middag waar
veel mensen aan mee deden. De dag was voor
ons nog niet ten einde, want wij maakten ons
nu op voor het oranjebuffet.
Oranjebuffet
Om de dag af te sluiten hadden we nog een
lekker buffet op het programma staan. Deze
avond begon om 18.30 en we gingen eten met
70 mensen die zich op gegeven hadden. De
mensen van het partycentrum hebben goed
hun best gedaan om een heerlijk buffet klaar te
maken. Al snel zat iedereen heerlijk te smullen
van al het lekkers wat ze voor ons hadden
klaargezet. Het was een gezellige avond waar

4 mei
Ook dit jaar waren wij als Oranjevereniging
weer bij de dodenherdenking in Leerdam. Dit
jaar was de inbreng van Schoonrewoerd heel
groot, want de Noachschool was dit jaar aan
de beurt om te helpen bij deze herdenking. Dit
is toch erg speciaal om te zien dat er zoveel
mensen op de herdenking afkomen. Het wordt
ook hier ieder jaar meer. Deze herdenking
begon met een indrukwekkende stille tocht
door het centrum van Leerdam. En dan besef
je pas wat stil is. Daarna volgden er toespraken
en de twee minuten stilte, gevolgd door het
Wilhelmus en de kranslegging . Daarna werden
de vredesduiven opgelaten en de fakkel werd
overgedragen naar de volgende school. De
Oranjevereniging heeft namens onze leden
een bloemstuk neer gelegd.
Privacy
Wij als Oranjevereniging gaan heel zorgvuldig
om met uw privégegevens. Hoe wij dit doen
staat op onze site te lezen. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht.

ruimte was om gezellig na te praten en naar
ideeën te luisteren voor de feestweek van
volgend jaar. Zo kwam deze leuke dag weer
aan een einde en wij gingen ons voorbereiden
op de volgende activiteit.

Feestweek 2019
Zoals met de aubade beloofd is, willen wij op
28 juni een uitleg geven over deze feestweek.
Jullie zijn van harte welkom in het partycentrum
om 20.00 uur. Wij zijn er dan ook om alvast
een paar dingen bekend te maken en als er
vragen of ideeën zijn voor deze week: laat ze
weten aan ons. Tot donderdag 28 juni.
Groetjes van
Lia, Francis, Rik, Anne, Agnita en Anca

1. Naam: Nathan Bel

2. Leeftijd: 17jaar
3. Broers/Zussen:
1 zusje Tirsa, 1 broertje Aron
4. Hobby’s: Voetballen
5. School: 4mavo
6. Leukste vak op school: Biologie
7. Ik heb een hekel aan:
Niet weten wat ik moet doen
8. Ik kan geen dag zonder:
Social media
9. Ik lust geen: Paprika
10. Ik ben gek op: Yoghurt
11. Ik word kwaad als:
Ik mijn zin niet krijg
12. Slechte eigenschap van mezelf:
Ik wil altijd mijn zin krijgen
13. Mijn favoriete vakantie:
Zomervakantie
14. Mijn favoriete muziek: Popmuziek
15. Mijn favoriete broek: Skinny jeans
16. Mijn favoriete app op telefoon:
Whatsapp
17. Leukste in het dorp:
Schoonrewoerdse markt

18. Dit wil ik later worden:
Ambulancemedewerker
19. Dit moet anders in het dorp:
Meer feestjes in dorpshuis
20. Tip voor jongeren: Trek je niks aan
van de mening van anderen
21. Volgende vraag aan: Birgit Versluis

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
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Esther Middag
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Ik ben Esther Middag. Ik ben 11 jaar. Ik
woon in Schoonrewoerd met mijn vader
Willem en mijn moeder Trudy. Ook met
mijn 3 zussen; Sanne, Nina en Lotte.
Nu ga ik jullie een dag uit mijn leven
vertellen.
Het is vandaag 24 mei en het is verjaardagen dag op de Noachschool. In de
ochtend beginnen we met de cadeaus
geven aan de meester en de juffen.
Daarna werden er groepjes gemaakt
voor de spellen die er vandaag gedaan
worden. Ik zat in het team bij juf Maria.
Het leukste spel vond ik, dat je met een
touw boven het water moest lopen naar
de overkant van het water. Als afsluiting
gingen we frietjes eten met z’n allen. Op
het laatst, was de prijsuitreiking van de
spellen. Mijn groepje had gewonnen.
Uit school ging ik de politie helpen met
de actie veilig verkeer. Daarmee wilden
wij bereiken dat het verkeer niet harder
dan dertig gaat over de dorpsstraat.
‘s Avonds had ik de verjaardag van mijn
opa. Daar was het heel gezellig.
Dit was een dag uit mijn leven.
Ik geef de pen door aan:
Rhodé den Hartog

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

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

Nieuws van de Dorpsvereniging
Goed nieuws! Het bestuur van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd is uitgebreid met twee leden.
Jannie de With is weer terug als bestuurslid.
Jannie neemt veel ervaring mee uit eerder
bestuurswerk voor de Dorpsvereniging. Marga
Sutherland is het tweede nieuwe bestuurslid,
heeft veel schrijfervaring en wil in het komende
jaar kijken of ze het secretaris werk van Gera
kan overnemen. Daarna zal ze besluiten of ze
als bestuurslid wilt blijven. Voor beiden geldt:
van harte welkom en we zijn er blij mee!
Rustig aan op de Dorpsstraat

Met de campagne ‘Veilig verkeer? Ik doe
mee!’ hielden scholieren van de Noachschool
samen met politie en leden van de werkgroep
‘Dorpsstraat 30 km’ op donderdag 24 mei
automobilisten op de Dorpsstraat staande.
Die kregen de vraag of zij zich wilden inzetten
voor veilig en rustig rijden in het dorp. Bijna
alle automobilisten waren het hier mee eens
en kregen vervolgens een Veilig Verkeer
sticker achterop hun auto. Een buschauffeur
van Arriva had niet zo veel op met deze actie.
Zij legde uit op tijd te moeten rijden en door
extra te stoppen op de Dorpsstraat, kwam zij
achter op haar schema.

Ad de Jong, een van de leden van de
werkgroep Dorpsstraat 30 en ook grote
promotor van de actie, vertelde achteraf dat
juist doordat buschauffeurs zo strak op de tijd
moeten letten, ze vaak (veel) te hard over de
Dorpsstraat reden. “Laten ze de tijden dan wat
ruimer inplannen”. Wellicht dat de stakingen
van chauffeurs van het streekvervoer daar wat
ruimte in kan geven.
De werkgroep ‘Dorpsstraat 30’ is voortgekomen
uit het plan van aanpak dat Dorpsvereniging
Schoonrewoerd (DVS) vorig jaar presenteerde
als antwoord op de dorpsenquėte van 2016.
Veel inwoners gaven daarin aan dat er te hard
gereden werd op de Dorpsstraat.
Tijdens een inloopavond op 9 mei jongstleden
zijn de plannen voor de Dorpsstraat
gepresenteerd. Kort gezegd komt het hierop
neer:
De rijwegen vanuit de Schaikseweg en het
Kortgerecht naar het dorp worden versmald
met een paar inhammen. Het verkeer dat
het dorp uitgaat, heeft daarbij voorrang. Bij
de Zwaan wordt de kruising met de Kerkweg
een gelijke kruising, verkeer van rechts heeft
voorrang. Er komt een ronde rode stip die wel
wat lijkt op een rotonde.
Vanuit Kortgerecht komt bij de kruising met
de Steenovenweg een rood vlak op de weg
met zogenaamde piano-strepen, alsof er een
verkeersdrempel ligt. Ook deze kruising wordt
gelijkwaardig.
Naast deze maatregelen zal de middenstrook
in de Dorpsstraat weer opgehaald worden
en is het de bedoeling dat de provinciale
toegangswegen aan beide zijden van het dorp
gewijzigd worden naar een 60 km-zone.
Royal Bel Leerdammer heeft ook volop
meegedacht met de plannen van de
werkgroep. Het blijkt dat het niet voor alle
chauffeurs duidelijk is waar de ingang van
het fabrieksterrein is. Het postadres aan de
Steenovenweg levert in die zin de nodige
problemen op. Er zijn inmiddels door Royal
Bel Leerdammer twee maatregelen genomen.
De entree bij de Brandweerkazerne wordt
gecommuniceerd als bezoekadres en er is een
nieuw bord geplaatst bij deze entree die in
meerdere talen aangeeft waar de ingang van
het fabrieksterrein is.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
prachtige fruitmand naar de familie Sterk
van het Hazenblok ging. Marit en haar zoons
wisten alle 13 foto’s te herkennen. Bent u
nieuwsgierig naar de antwoorden? Kijk dan op
de facebookpagina van DVS.

Al deze maatregelen lijken simpel, maar
schijn bedriegt. De werkgroep heeft heel veel
informatie ingewonnen en verwerkt. Bewoners
van de Dorpsstraat, middenstanders, Politie,
veilig verkeer Nederland, ambtenaren van
de gemeente, loonbedrijven, Royal Bel
Leerdammer, de kerken en de school. Ze
hebben allemaal meegedacht, meegesproken
en meebeslist. Een knap staaltje polderen,
met hopelijk na de zomervakantie een positief
resultaat. De inloopavond trok veel bekijks;
er waren zo’n 100 mensen langsgekomen. De
meesten reageerden positief op de plannen.
Met dit schrijven is het nog niet bekend
wanneer de benodigde werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zodra meer bekend is zullen we
dit communiceren via onze Facebookpagina.
Jaarmarkt
We hebben ook dit jaar weer genoten van
een prachtige en zonnige jaarmarkt. Veel
Schoonrewoerders kwamen een kijkje nemen
bij de kraam van DVS. Wij presenteerden
de plannen voor snelheidsbeperking op de
Dorpsstraat. Velen van u hebben met ons
meegedacht. Elders in ons verslag leest u
hier meer over. Bedankt voor uw inbreng in
het geven van uw mening en het stellen van
vragen over de plannen.
Daarnaast hebt u in onze kraam verschillende
foto’s voorbij zien komen. Ons bestuurslid
Jannie is, voorafgaand aan de markt, op
pad geweest met de camera door ons mooie
dorp. Zij heeft een aantal details uit het dorp
vastgelegd. U kon op de jaarmarkt raden waar
de foto’s gemaakt zijn. Leuk dat er zoveel
mensen meededen. Het waren er wel 54!
Een compliment voor de kinderen. Het viel
ons op dat zij de meeste foto’s herkenden.

Speelvoorziening Schoonrewoerd Oost
De vraag vanuit het dorp om realisatie van
speelvoorzieningen in Schoonrewoerd Oost
houdt ons nog steeds bezig. Op dit moment ligt
er een voorstel bij de gemeente Leerdam voor
openstelling van het oude schoolplein van de
voormalige Regenboogschool voor voetballen.
Er zal binnenkort een overleg plaatsvinden
met de beheerder van de speelplaatsen en de
vastgoedbeheerder die momenteel het beheer
heeft over het gebouw en de grond. Als we
daar toestemming voor krijgen, kijken we
verder wat we op die plaats praktisch zouden
moeten aanpassen om er een fijne (tijdelijke)
plaats van te maken om te voetballen. Met de
herinvulling van de locatie Regenboogschool
wordt er gekeken naar een meer permanente
oplossing voor een speelveld wat past bij de
leeftijdscategorie 8 tot ongeveer 12 jaar.
Daarnaast hebben we gekeken naar de kwaliteit
van de speeltoestellen die nu op het Kerkeland
aanwezig zijn. We hebben een aantal punten
genoteerd wat betreft onderhoud, waarop de
toestellen verbetering behoeven. We zullen dit
voorleggen aan de gemeente Leerdam.
Voor uw agenda! Thema-avond
gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 november a.s. zijn er voor
ons weer gemeenteraadsverkiezingen. Deze
zijn uitgesteld in verband met de fusie van
o.a. de gemeenten Vianen, Leerdam en
Zederik. Om u te helpen bij uw keuze hebben
wij gemeend ook dit jaar een thema-avond
te organiseren op dinsdagavond 6 november
a.s. in het Partycentrum.
Tijdens deze avond krijgen de plaatselijke
politieke
partijen
van
de
gemeente
Vijfheerenlanden de gelegenheid om hun
partijprogramma toe te lichten en hun visie
voor de eerstkomende vier jaar voor onze
dorpskern te geven. Uiteraard krijgt het
publiek ruimschoots de gelegenheid om vragen
te stellen aan de politieke partijen.
Deze
avond
zal
geleid
worden
door
oud-dorpsbewoner Jos van den Berg uit
Everdingen.
In de volgende Klepper zullen we uitgebreider
op dit onderwerp ingaan, noteert u deze avond
alvast in uw agenda.

elk gewenst moment van de dag de
vragen zelf online kunnen indienen. De
gemeente Leerdam heeft hiervoor een
mogelijkheid gecreëerd op de website.
Via de link www.leerdam.nl/bewonersen-bedrijven/melding-openbareruimte kunt u zelf melding maken over
bestrating, straatverlichting, openbaar
groen, illegaal afval, enz.
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.
Een goede zomer toegewenst!
Raboclubkascampagne
Ook dit jaar zijn we actief geweest om de
Raboclubkascampagne onder de aandacht van
de leden te brengen. De dames van het bestuur
hebben kou en een snijdende oostenwind
getrotseerd om in koor een zelfgemaakt
liedje op te nemen bij het Hertenkamp.
Deze is gebruikt als promotie voor één van
de doelen waar we de opbrengst van de
Clubkascampagne voor willen gebruiken.
Tijdens onze inloop jaarvergadering op 17
april kwam een vertegenwoordiger van de
Rabobank met een symbolische cheque ons
verrassen met een mooie opbrengst van €
337,63! Dit bedrag zullen we verdelen als
ondersteuning voor het mooie werk van de
Activiteitencommissie en het Hertenkamp. Zo
profiteren vele Schoonrewoerders mee met dit
mooie gebaar van de Rabobank.
Dodenherdenking 4 mei 2018
Na een indrukwekkende stille tocht door de
binnenstad van Leerdam vond de plechtigheid
bij het monument aan de Spoorstraat plaats.
Het was extra bijzonder omdat dit jaar
kinderen van de Noachschool meewerkten.
Namens het dorp heeft de Dorpsvereniging
ook een bloemstuk gelegd.
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

Bestuur van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

De Rommelschuur
De Rommelschuur op Overheicop 1 is iedere
tweede en laatste zaterdagmorgen van de
maand open van 9.00 – 12.00 uur. Er is een
wisselend aanbod van tweedehands artikelen
en soms ook geheel nieuwe spullen. De
artikelen worden van tevoren gesorteerd zodat
alles in goede staat is. De ruime stellingen in
de schuur zorgen ervoor dat alles overzichtelijk
uitgestald kan worden. De boekenschuur
is rijk gesorteerd, alles op schrijvers en op
verschillende onderwerpen. In beide schuren
staat de koffie klaar.
Ook tijdens de zomervakantie zijn we open. De
komende zaterdagen zijn: 30 juni, 14 juli, 28
juli, 11 augustus, 25 augustus, 8 september.
Op deze morgens kunt u ook altijd spullen
brengen.
Op 15 september zal de ophaaldag zijn voor
de grote rommelmarkt die op 29 september
wordt gehouden. Daar hoort u later meer over.
De opbrengst van De Rommelschuur is voor
de Gereformeerde Kerk en voor goede doelen.

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!

Jaarmarkt Schoonrewoerd 2018
Dit jaar nieuw op de jaarmarkt: ‘het Marktplein’.
Het kerkplein is omgetoverd tot het marktplein
waar verschillende spelletjes en activiteiten te
doen waren. Ook nieuw op de markt waren
de tuinplantjes, Nano doekjes en een boek
over Loosdorp. Het was dit jaar iets minder
warm vergeleken met vorig jaar, maar zeker
niet minder druk. Het was mooi om te zien dat
de auto’s langs de Provinciale weg tot aan het
Shell tankstation stonden. Als je dat ziet, weet
je dat het druk is geweest op de ‘Mart’.

Wederom was er weer een hardloopwedstrijd
op het dorp. Er moesten een aantal rondes
afgelegd worden van Blitterswijk tot aan
de Dagwinkel. Er werd gestart met de
jeugd en later kwamen de volwassenen aan
bod. Er waren veel deelnemers, wat wordt
Schoonrewoerd een sportief dorp!
De uitslag:
Heren: Mart Mourik
Dames: Lotte van de Poel
Kinderen t/m 12 jaar: Yme Stijsiger

Het marktcomité had zelf weer de trampoline
naar het dorp gehaald. Daarnaast kon er
ook een glittertattoo gezet worden. Dit alles
was geheel gratis door de sponsoren die de
jaarmarkt steunen. Naast dit kon men bierpul
schuiven en de Kop van Jut weer laten jengelen.
De uitslagen hiervan waren:

Het spel dat in de avond gespeeld werd, was
‘Win It In A Minute’. Iedereen kon meedoen
en ook iedereen kon winnen. Het was erg
druk op het marktplein en daar waren we
ontzettend blij mee. Bij het spel had je twee
uur de tijd om tien spelletjes voldoende af te
ronden. De spellen bestonden o.a. uit: appels
stapelen, zaklopen, moeren stapelen, darten,
opdrukken, sjoelen en nog meer. Iedereen
die tien spelletjes had afgerond, maakte kans
op een van de vijf prijzen die bij een van de
sponsoren vandaan kwam.
1e prijs: tablet met toetsenbord
2e prijs: Dashcam Transcend
3e prijs: externe harde schijf 2TB
4e prijs: mini Dashcam
5e prijs: bureaulamp met verstelbaar licht

Bierpul schuiven
1e Marius Verheij
2e Arie de Bruin
3e Ramon de With

Kop van Jut
1e Arjan de Pater
2e Jan Brouwer
3e Aart Brouwer

Vanaf 14.00 uur trad de clown op om de
kleinsten te vermaken. Wederom een volle
tent en achteraf weer een tevreden clown.
Mooi om te zien dat de jongste inwoners zo
kunnen genieten van de markt. Tijdens dit
optreden werd het kinderspel opgebouwd en
het klepelhangen voorbereid. Het kinderspel
bestond uit het afleggen van een klein
parcours met water op het hoofd. Een klein
beetje nat worden op deze warme dag was dan
ook niet erg. Overigens was elke deelnemer
winnaar en kreeg iedereen die mee deed een
consumptiebon.
De uitslag:
1e Jasmijn
2e Julio
3e Anne Mare
Het klepelhangen werd gedaan boven een bad
met warm water, gehaald bij een van onze
sponsoren. Wie is er het sterkst en blijft er het
langst droog? Nadat er in de eerste ronde een
aantal waren afgevallen, werd er gehangen op
tijd. Uiteindelijk waren er drie prijswinnaars:
1e Dirk-Jan Kaan
2e Toon Broer
3e Marina van den Brink

Deze prijzen gingen naar
personen:
1e prijs Rachel van Vulpen
2e prijs Jaco van Soest
3e prijs Marina van den Brink
4e prijs Eline Kemkes
5e prijs Rindert den Hertog

de

volgende

Tijdens Win It In A Minute werden de loten van
de grote verloting getrokken.
De uitslag:
1e
2e
3e
4e
5e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

29653
27953
27483
29654
27848

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

27955
29196
27860
28579
29604

Dankzij uw deelname en met dank aan de
sponsoren kunnen wij terugkijken op een
mooie jaarmarkt. We zien jullie graag volgend
jaar op 31 mei 2019 weer!
De Marktmeesters

Jaarmarkt

BLITTERSWIJK
SCHOONREWOERD

ƵƌŐ͘:Śƌ͘,ŽĞƵŏůĂĂŶϭϬ
ϰϭϯϮsŝĂŶĞŶ
ϬϯϰϳͲϯϳϮϯϵϭ
ŝŶĨŽΛĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů

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

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

op de teldatum van 1 oktober 2018. Daarna
stromen er nog een kleine 20 kleuters in.
Een forse groei dus. Daarom starten we een
zevende groep, maar daar hebben we in de
huidige school geen ruimte voor. Met de SKCN,
waaronder de peuterspeelzaal De Klimaap
valt, zijn we in overleg over een oplossing. Of
de PSZ of wij(een groep) moet naar de oude
Regenboogschool verhuizen. Dat is heel erg
jammer, maar wel de realiteit. In de volgende
Klepper hoop ik u hier meer over te kunnen
vertellen. Wij waren enigszins op de groei
voorbereid, omdat we bij de nieuwbouw al een
extra lokaal hebben gemaakt. Gelukkig heeft
de gemeente Leerdam beloofd mee te werken
aan een oplossing.
Nieuws van de Noachschool
Midden in dit kalenderjaar schrijf ik een stukje
voor de laatste Klepper van ons schooljaar
2017-2018…
Naar aanleiding van de AVG, de nieuwe
privacywet, mogen wij als organisatie/school
geen foto’s meer plaatsen in De Klepper. Dat
vinden wij echt heel erg jammer: Wat is er
leuker dan u als dorpsbewoners te laten zien
wat er op onze dorpsschool gebeurt. Ik ga het
u hieronder in woorden vertellen, maar een
beeld zegt soms meer dan 1000 woorden…
Helaas hebben wij ons in dit geval ook gewoon
aan de wet te houden. Wij zijn momenteel aan
het inventariseren welke ouders toestemming
geven om toch foto’s in De Klepper te plaatsen.
Wie weet kan ik u een volgende keer toch weer
foto’s laten zien.
In dit schrijven voor de Klepper wil ik u op de
hoogte te brengen en houden van wat er op de
Noachschool gebeurt.
Het eerste jaar in de nieuwe Noachschool
Elke dag genieten we van de nieuwe school.
Alles is doordacht en ontworpen op onze
visie op onderwijs. Het binnenklimaat is
heerlijk: altijd frisse lucht door de zuivering,
bij koud weer is het lekker warm en als het
buiten erg warm is werkt de koeling zodat het
binnen heel aangenaam is. Ook zijn we erg
tevreden over het geluidniveau in de school.
De muurisolatie is top, een groot verschil met
de oude Noachschool. Ook één groot plein
met zicht op de kerkweg bevalt heel erg goed.
De kinderen kunnen heerlijk spelen, sporten
en in rustige zones met elkaar kletsen op het
plein. U als dorpsbewoner ‘ziet’ de kinderen
spelen op het schoolplein. Het enige minpunt
is dat de school nu al te klein is voor het
aantal leerlingen dat we hebben. Volgend
jaar groeien we van 146 naar 170 leerlingen

Koningsspelen
Het wordt al een traditie: De Koningsspelen.
Ook dit jaar hebben de kinderen van de
Noachschool weer een schitterende sportieve
dag gehad. De ouderraad is weken druk geweest
om er een mooi feest van te maken. Dit jaar
was het thema: Olympische Koningsspelen,
en inderdaad meedoen was belangrijker dan
winnen. Eerst hebben we met begeleiding
van een trompet waarop juf Jantine speelde,
het Wilhelmus gezongen en de Nederlandse
driekleur in top van de vlaggenmast gehesen.
Samen met heel veel vrijwilligers werden de
verschillende spellen gemaakt en in de wijk
klaargezet. Aan het einde van de dag werden
de ‘Olympische kampioenen’ op het plein
gehuldigd en genoten we van een koningslunch.
Daarna hadden we lekker meivakantie. Veel
dorpsbewoner hadden op deze feestelijke dag
de vlag in top gehangen, waarvoor hartelijk
dank!
Ook dank aan de ouderraad en alle vrijwilligers
die deze dag voor onze leerlingen tot een groot
succes maakten.
Verjaardagendag
Een keer per jaar is het echt groot feest op
school: De verjaardagendag. Op deze dag
vieren alle leerkrachten hun verjaardag. Wat
een feest! Na het toezingen op het plein en
het uitpakken van het cadeau begonnen
alle leerlingen met hun ‘survival’. Er werden
eerst knapzakken voor onderweg gemaakt
en daarna trokken de groepen het dorp in
voor hun survival: Denken, durven en doen.
Marshmallows maken, tenten bouwen, op
jacht, bad-eenden over een gespannen kabel
naar de overkant van de sloot brengen en
nog veel meer. Ook voor de kleuters waren
er veel verschillende spellen bedacht waarbij
creativiteit, handigheid, samenwerking en durf

belangrijk waren. Tussen de middag smaakte
de frietjes en frikadellen heerlijk. ’s Middags
hebben we de dag in de klassen afgesloten
met verschillende gezelschapsspellen.

VakantieBijbelClub Schoonrewoerd

Zoek het uit!

Schoolreis en schoolkamp
Op woensdag 1 juni gingen we met groep 3 t/m
6 op schoolreis naar Drievliet in Den Haag. We
kijken terug op een gezellige en geslaagde dag
voor ons leerlingen en begeleiders. Het was
fantastisch weer en in het park was het lekker
rustig, zodat we in veel attracties konden.
Op 20 juni gaan we met 36 leerlingen uit groep
7 en 8 op kamp naar Burgh-Haamstede. We
hebben er veel zin in. Op kamp leer je elkaar
op een andere manier kennen.
Wist u dat…
• We meededen aan het korfbaltoernooi met
leerlingen van groep 5, 6 7, en 8?
• We
verschillende
prijzen
mee
naar
Schoonrewoerd genomen hebben?
• We ook de sportiviteitsprijs hebben
gewonnen?
• Dat dit echt een heel grote wisselbeker is?
• Alle 14 leerlingen van groep 8 hun jeugdEHBO certificaat hebben gekregen?
• We volgend schooljaar vanwege groei in het
leerlingaantal met een zevende groep gaan
starten?
• Dat we over het zevende lokaal nog steeds
in overleg zijn met de gemeente Leerdam
en de SKCN?
• We elke dag genieten van onze nieuwe
school?
• Het schooljaar over minder dan 40 dagen er
weer op zit?
• We twee nieuwe juffen hebben aangenomen?
• Deze juffen Juf Jantine Kant en Hilleen
Lensen heten?
• We 68 nieuwe laptops hebben gekocht.
• Alle leerlingen van groep 7 en 8 de
beschikking hebben over een laptop?
• De andere laptops door kinderen van alle
andere groepen gebruikt gaan worden?
• We druk op zoek zijn naar een native speaker
voor het vak Engels voor de leerlingen van
groep 0 tot 8?
• We dankbaar zijn dat we weer een mooi
schooljaar hebben gehad waar we 12 nieuwe
instroomleerlingen hebben ingeschreven in
de groepen 3 t/m 8?
• We u allemaal hartelijk groeten en alvast
een goede vakantie wensen?
Namens het team groet ik u hartelijk,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Beste kinderen en ouders van ons dorp!
Heb je het al gehoord? Op dinsdag 21 t/m
donderdag 23 augustus zal er weer de
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden
worden! Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8
zijn van harte uitgenodigd.
Het thema dit jaar is: “Zoek het uit!”.
We beginnen de dagen met zingen, bidden en
een Bijbelverhaal. Daarnaast worden er allerlei
creatieve werkjes gemaakt en staan er leuke
spellen op het programma! Het is altijd super
gezellig, dus zorg dat je erbij bent!
De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9.30 tot
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Het programma
duurt dan tot 14:30 uur. Daarnaast hebben
we voor de groepen 7 en 8 weer een speciale
activiteit in gedachten… Maar dat blijft nog
even een verassing natuurlijk!
Natuurlijk mag u als ouders ook komen
kijken naar wat uw kind allemaal gedaan
en geleerd heeft. Donderdagavond bent u
van harte welkom vanaf 19:00 uur voor de
afsluitingsavond.
Als u meer wilt weten, kunt u contact
opnemen met Dineke Kamp (0345-643930,
vbcschoonrewoerd@gmail.com)
We zien uit naar jullie komst!
De VBC-commissie

Herenteam Smash kampioen hoofdklasse

rook het kampioenschap en won ook de tweede
set met solide spel. Het kampioenschap was
binnen! De tegenpartij gaf zich echter niet
gewonnen en wist er uiteindelijk een 2-2 uit
te slepen. Het was een mooie wedstrijd tussen
twee teams die er zin in hadden.
Het team werd na afloop gefeliciteerd door het
bestuur van de vereniging en door het bestuur
van RECVOL. Aankomend seizoen mogen de
heren in speciale kampioenshirts spelen en
uiteraard in een hogere klasse uitkomen. Een
fantastische prestatie!
De heren van volleybalvereniging Smash te
Hei- en Boeicop zijn dit seizoen kampioen
geworden in de Hoofd Klasse Heren van
RECVOL Rivierenland. Het kampioenschap
moest beslist worden in een onderling duel
met de nummer 2. Het allerlaatste thuisduel
moest voor Smash minimaal gelijk eindigen.
Er stond daarmee behoorlijk wat druk op de
spelers!
De wedstrijd Smash tegen Olympia 2, ging
tussen twee teams die beide een heel mooi
seizoen hadden gedraaid. Smash had een
voorsprong van 1 punt, waardoor ze in de
laatste wedstrijd tegen elkaar moesten
beslissen wie de kampioen van de heren
hoofdklasse zou worden.
De teams gingen de wedstrijd beide goed van
start, met gelijkwaardige strijd werden de
punten over en weer gescoord. Smash behield
in de eerste set een lichte voorsprong en wist
deze uiteindelijk te verzilveren. De tweede set
kwam Smash sterk uit de startblokken, Smash

Volleybalvereniging
Smash
bestaat
uit
zo’n twintig leden, waarvan een deel in
Schoonrewoerd
woont.
Het
afgelopen
seizoen werd naast het herenteam ook
met een gemengd team meegedaan in de
recreantencompetitie van de RECVOL (www.
recvol.nl). Het gemengde team eindigde dit
seizoen als derde in hun competitie.
Nieuwe leden zijn van harte welkom om
gratis kennis te maken met de vereniging. De
trainingen vinden plaats op donderdagavond
vanaf 20:00 uur in sporthal de Copper te Heien Boeicop.
Meer informatie over de vereniging en foto’s
van de kampioenswedstrijd zijn te vinden op
de Facebookpagina van de vereniging: www.
facebook.com/volleybalverenigingsmash
namens het bestuur,
Alwin van Dijk

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

Ooievaars
ringen

Webcam beelden ooievaarsnest Schaapskooi (12/6)

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!

DE SCHOONREWOERDSE
ZOEKVRETER116
CRYPTOFILIPPINE
Cryptofilippine 125
Vul Schoonrewoerd
gerelateerde woorden
in volgens de gegeven
cryptische omschrijving.
Breng de letters over naar
de gelijkgenummerde vakjes.
Bij juiste invulling leest u een
Schoonrewoerds citaat in het
balkje onder het diagram.

1. Komen de gasten in die
sloot bij de overnachting?
(2,8) 2. De matroos met munitie at deze lekkernij. (3,5)
3. Verkopen ze bij de Dagwinkel geweldige benzine?
(5) 4. De weg is weg bij het
tankstation. (9) 5. Gebouw
van de dienstverlening. (4) 6.
Hier schenkt men boerenjongens. (9) 7. Dat bouwwerk is
een stuk. (5) 8. Met de trommel over de brug. (13) 9. Een
koeienvlaai op Koningsdag.
(10) 10. Familie van de klautermaki. (2,7) 11. Actiegroep
zit niet stil bij de ouderen.
(2,8) 12. Naar die zuiger kun
je lopen. (4) 13. Stop het blik
als je daar moet wachten. (8)
14. Lezen ze niet in de stad.
(10) 15. Komt het vuur terug. (9) 16. Het is bal na de
opbrengst. (10) 17.
Dat deel van de kerk zingt.
(4)
De prijswinnaar 124 is:

H. DEN HARTOG, MASADA 7.
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De prijs wordt thuisbezorgd.
Gefeliciteerd!
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WIN EEN KADOBON VAN
TUINCENTRUM HET WESTEN,
GESPONSORD DOOR
HOVENIERSBEDRIJF DE WOERD
Stuur vóór 15 juli 2018 het antwoord, uw naam
en adres op naar puzzel@dorpskrantde
klepper.nl Kijk in de volgende Klepper of u de
winnaar bent geworden!
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook
inleveren via de brievenbus. Prins
Bernhardstraat 8, Schoonrewoerd.

Telefoon: 0345 64 11 32
Mobiel: 06 54 38 38 26

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!

Moeten we het straks alleen met de beelden doen?
Hieronder het winkeltje van de Smederij van Van Merkerk. Echt een winkeltje uit grootmoeders
tijd. Maar deze winkel is inmiddels al jaren verdwenen.

Nu staat bakkerij Van Klei en Slager Molenaar te koop. Helaas hebben zij geen opvolgers voor hun
mooie winkel. De winkels zijn zeker een meerwaarde voor het dorp en de wijde omgeving. Hopelijk
lukt het nog om een bakker en een slager te strikken. Maar in deze tijd, dat de supermarkten
steeds groter worden en hun assortiment uitbreiden, zal dit niet meevallen. Zullen we ons ook deze
winkels later alleen nog maar kunnen herinneren van een foto?
Rien Bambacht
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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



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

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

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

ACTIVITEITENKALENDER
juni
26 juni
28 juni

vanaf 18:00 uur
20:00 uur

30 juni

9.00 - 12.00 uur

juli
7 juli
11
14
24
28

juli
juli
juli
juli

augustus
11 augustus
19 augustus

rond 16:00 uur

9.00 - 12.00 uur
vanaf 18:00 uur
9.00 - 12.00 uur

9.00 - 12.00 uur
rond 08:00 uur

21 t/m 23 augustus
28 augustus
vanaf 18:00 uur
september
8 september
15september
25 september
29 september

9.00 - 12.00 uur
vanaf 18:00 uur

oktober / november
6 november

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Uitleg over feestweek 2019, Oranjevereniging, in het
partycentrum
Rommelmarkt in de Rommelschuur

Excursie naar Westbroek, Natuur- & Vogelwacht, vertrek vanuit
Vianen
30 jaar ouderengym, Ouderenkontakt
Rommelmarkt in de Rommelschuur
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Rommelmarkt in de Rommelschuur

Rommelmarkt in de Rommelschuur
Excursie naar plan Tureluur en de Zuid-Hollandse eilanden,
Natuur- & Vogelwachr, vertrek vanuit Vianen
VakantieBijbelClub, in het Dorpshuis
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

Rommelmarkt in de Rommelschuur
Ophaaldag voor de grote rommelmarkt, Gereformeerde Kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Grote rommelmarkt Gereformeerde Kerk, in en rond de
Rommelschuur

Thema-avond gemeenteraadsverkiezingen, DVS, in het
partycentrum

-

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

