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Buurtbus ‘De Linge’
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Hervormde gemeente
Ds. E. van der Poel
Bart de Groot, scriba en jeugdver.
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Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
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Johan Blokland, marktmeester 06-54325729
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vacature, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
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Bert van Toor, penningmeester
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Rianda van der Heiden
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Jannie de With
06-12896040
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'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15
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Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
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Activiteitencommissie
Leontine Verkerk (tevens bestuurslid) 642495

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
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Anca Spronk, secretaris
643357

Speeltuincommissie
vacature
Verkeer & Groen
vacature
EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
J.L. de Zeeuw-Brouwer, preses
642006
A.J. Niebeek, scriba
641883
Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen
M.J. Verrips, scriba

701009
642076

Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Jacqueline Scheer, contactpersoon

642548

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
di en vr, van 8.30 tot 11.30 uur
Esther Taal
Anja Dokter
Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd

519372

0900-8844

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers

Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,
zodat het voortbestaan van

De KLEPPER,

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden.
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens
de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders.
Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig
en hielp ons daarmee enorm.
Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af.

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE.
Bewaar het goed!
In de weken van 1 tot en met 13 oktober komen wij het (hopelijk
gevuld) bij u ophalen.
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets!

Bij voorbaat danken wij u voor uw steun!

GEEF OM DE KLEPPER
GEEF VOOR DE KLEPPER
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de redactie van de Klepper,
zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper.
Mocht de envelop na 7 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op
onze rekening: NL17 RABO 0127 5727 91, t.n.v. Dorpskrant de Klepper.

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!

voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdzesentwintig
Zomer, oneindig, warm, zonnig, … het hield maar
niet op. Prachtige avonden, bijvoorbeeld tijdens
de Bourgondische maaltijd op het dorpsplein.
Ruim 250 mensen zaten op houten banken aan
een houten bord, met een kroes te genieten van
heerlijk eten en van gesprekken met elkaar. De
vrijwilligers van de BWK en van het Ambachtsplein
hebben er veel werk voor verzet en er was al
zoveel ander werk gedaan: in de pastorietuin.
Daar was ik 15 september, ook weer zo’n mooie,
zonnige dag, om de opening mee te maken. Een
plek om te genieten en te ontmoeten, wat een
mooi geheel midden in ons dorp. In deze Klepper
staan uiteraard weer foto’s en teksten die op
deze en vele andere evenementen terugkijken.
Er komen ook weer leuke activiteiten aan: de
rommelschuur houdt haar grote rommelmarkt
op 29 september, er is weer een open dag bij De
Schaapskooi op 13 oktober, de ouderen kunnen
naar de Najaarsavond op 3 oktober, de scholen
en het verenigingsleven zijn weer begonnen en

INHOUD
16±: Birgit Versluis
21 november gemeenteraadsverkiezingen
50 vragen: Jan Willem Bel
Activiteitenkalender
BWK: Bourgondische dorpsmaaltijd
Collectes
De groen(t)e bladzijde: pompoen
De Schoonrewoerdse Zoekvreter
DVS Nieuws
EHBO jubilaris: Dineke Brouwer
Expositie
Gereformeerde Kerk: Rommelmarkt
Glasvezel
Groenteboeren van Schoonrewoerd
Hop & Serve
Intocht Sinterklaas
Kerstmusical
Kinderhoekje
Kunstwedstrijd ‘Holland herinnerd’
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Nieuwbouw: Fruitgaerde
Nieuwbouw: Watersnip
Ontmoetingen in de pastorietuin
Oranjevereniging
Oranjevereniging
Ouderencontact
Ouderengym: wij hebben een verjaardag
gevierd!
Rivas evenement vitaliteit en gezondheid
Schoonrewoerd Veiliger
VBC Wie is Jezus?
Wandeling naar de sluis
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hebben nieuws te melden. De eerste berichten
vanuit de Oranjevereniging over de feestweek
van 25 april tot 4 mei 2019 laten al veel
plannen zien waarvoor nog wel heel wat werk
te verzetten is. U doet toch mee? Met de straat
of bij een activiteit? Er is ook al bericht uit het
verre Spanje, jawel van Sinterklaas. U leest het
allemaal en nog veel meer op de pagina’s hierna.
Traditiegetrouw gaan we deze maand weer
de deuren langs om de vrijwillige bijdrage op
te halen. U leest er meer over op de volgende
pagina. Een hele klus elk jaar, maar ook een heel
dankbare, want we krijgen naast een gevulde
envelop vaak ook vele complimenten. Heerlijk
om te ervaren dat De Klepper een graag gelezen
blad is.
Er is in deze Klepper veel te lezen: over de
komende verkiezingen voor onze nieuwe, grote
gemeente: Vijheerenlanden. Het leek ons goed
om eens te kijken wat Schoonrewoerders in dit
grote geheel kunnen betekenen en wat dat weer
gaat opleveren voor ons eigen dorp. Verschillende
politieke ‘kop’stukken geven hun beeld.
We leren Jan Willem Bel beter kennen en ook
Birgit Versluis staat extra in de belangstelling.
Wat is er toch te doen rond het glasvezelnet?
De DVS informeert ons. Het gaat niet alleen om
ons, dat laat de Hope& Serve zien. Je kunt ook
buiten de grenzen kijken en je daar inzetten.
Maar dat vergt wel: vitaliteit. Daar werkt de
ouderengym aan: dit jaar bestaat die groep 30
jaar! Dat is goed gevierd met gebak en een lunch
en hersengymnastiek.
Het is hoog tijd om om te slaan, mensen. Ontmoet
Schoonrewoerd en de Schoonrewoerders in deze
Klepper. Kook pompoensoep en nodig de buren
uit. Laat u informeren, verrassen en inspireren.
Geef het straatthema door voor de feestweek. Ga
in gesprek met elkaar, zoek elkaar op, zo kunnen
we samen aan een waardevolle samenleving
bouwen.
Oh, ja, zet u dat envelopje meteen even klaar?
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 127 is vrijdag 9 november. Klepper
127 zal rond 30 november worden bezorgd.

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

Ontmoetingen in de pastorietuin…
U bent gewend dat we in De Klepper regelmatig
iemand interviewen. We gaan dan op pad,
ontmoeten iemand en vragen hem/haar uit
over zijn of haar hobby/beroep/passie/…. iets
bijzonders dat leuk is om te delen. Dit keer
hebben we niet 1 interview, maar een hele serie
ontmoetingen te presenteren. De redactie
van De Klepper was in de pastorietuin op 15
september en ging in gesprek met…
In de pastorietuin is het op zaterdag 15
september rond 13.00 uur nog rustig. Dat
zou niet lang zo blijven, want er zijn veel
activiteiten klaargezet en inmiddels kennen
vele Schoonrewoerders de weg naar deze
unieke plek middenin ons dorp. De laatste keer
dat wij daar waren, was Jan van Frankenhuyzen
druk bezig met een kluitenfrees de aarde om
te woelen. Nu is er bijna geen aarde te zien,
zoveel planten groeien en bloeien in de tuin.
Wat een verschil met de maand maart van dit
jaar: toen werden de fruitbomen geplant. Nu
ligt er een prachtige moestuin, er staat een
kweekkas, er bloeien kleurige bloemen…ik kijk
mijn ogen uit. De bomen zijn nog te jong om
veel fruit op te leveren. Men is nog druk bezig
her en der peren en appels in de boompjes te
knopen met een touwtje, zo lijkt het al een
heuse boomgaard met fruit. We lachen om de
peren in de mispelboom.

Ja, er is veel veranderd en daarom zijn we hier
op de Ambachtsdag.
Op de website wordt de dag als volgt
aangekondigd: “In de tuin komen wekelijks
kinderen van de Noachschool onder leiding
van Karla van Frankenhuyzen om te leren
waar groente en fruit vandaan komen. Ook
leren ze van de verse groente een fijne soep
te koken. Iedereen is uitgenodigd om zaterdag
tijdens de officiële opening een kijkje te komen
nemen van 13.00 tot 17.00 uur. De ingang is
te vinden bij het hek aan de Wilhelminastraat.
De pastorietuin is een initiatief van de Stichting
Ambachtsplein, met een aantal vrijwilligers
uit onze gemeente. Het Ambachtsplein houdt
zaterdag een open dag waarbij de pastorietuin
een onderdeel en het thema van de dag is.”

IJzeren thee-dingetje
Esther Middag is druk bezig appels in stukjes
te snijden voor het sap maken. Tirsa Bel en
Joanne de Vos schillen de appels met een
prachtig ronddraaiend schilmachientje (te koop
bij Gerda van Buren, wordt mij verteld). “Het
is hier heel leuk,” zegt Esther. “We zijn met
school vorig jaar hier heel wat keren geweest,
dan haalde Karla ons op in de pauze. Er waren
drie of vier groepen en die gingen één keer in
de week hier naartoe.” Geconcentreerd blijft
Esther de geschilde en uitgeboorde appels
snijden. Ik vraag naar wat ze het meest
bijzonder vond. “De boerenkool smoothie,

erin zat, daar ging het om. We moesten er ook
bij rekenen.” En daarmee werd het uitje ook
meteen weer een beetje gerechtvaardigd als
schoolactiviteit.
Allemaal weten ze het bezoek aan de molen in
Waardenburg nog. “We deden een speurtocht
in het bos. We hebben pannenkoeken gegeten.
En we mochten meel mee naar huis nemen.”
“Oh ja, en toen kwamen we die zwerver tegen,
die leefde voor God in een hutje. Hij sliep op
een kleedje op de grond. Hij zag er eng uit,
maar hij was wel aardig.”
De P van pappa
Intussen lopen er al heel wat mensen rond in de
tuin. Kinderen zijn bezig met een speurtocht:
“Kijk de sterappel,” hoor ik een vader zeggen, “
dan schrijf je de S op, de eerste letter in vakje
10…” ergens verderop: “Ach de sterappel…ook
een appelsoort… dees kan ik wel schrijven….”
Iemand roept: “De Schone van Boskoop,
waar zou die toch staan?” en na enig zoeken:
“Wat een grote appel! Kijk, in vakje 16 mag
de letter P, de P van Pappa.” Een klein meisje
lacht stralend naar haar pappa en zoekt met
hem verder naar de andere letters.
dat leek zo vies, maar het was lekker!”
Ook het soep koken in de ketel boven
een echt vuur heeft duidelijk indruk
gemaakt. “In de tuin plukten we de
kruiden en dat deed je dan in zo’n
ijzeren thee-dingetje.” Joanne vertelt:
“En de wafels met marshmallows…, dat
was ook heerlijk.”
Tijdens ons gesprek vordert het werk,
met af en toe een scheve appel die
van het handige apparaat valt en dus
met de hand moet worden geschild. Of
een appel die scheef wordt geplaatst…
“Kijk dames, hij moet wel goed in het
midden…” Het is Johan den Hertog
die nogmaals laat zien hoe het moet. De zon
breekt door en het wordt lekker warm. “Wie
heeft nog schone handen en kan even mijn jas
losknopen?” Joanne kijkt in het rond, iedereen
plakt van de zoete appels. Ik ben de enige met
schone handen en help haar.
Ondertussen worden de stukjes appel in
een houten tonnetje gedaan: de fruitpers.
Het deksel wordt aangedraaid en er sijpelt
heerlijk vers en zoet sap uit het tuitje in een
aardewerken kruik. Ik mag proeven: smullen!
“We hebben ook nog chips geproefd een keer…”
gaat het verhaal verder. Lisa de Leeuw vertelt:
”Bij Ad de Jong in de winkel.” Het ging om een
vergelijkend warenonderzoek. “Hoeveel zout

“Ik kan het niet vinden, hoor!” “Wil je een tip?
Kijk maar eens aan de andere kant van de
bloemen…” “Kelly, Kelly, ik heb er al heel veel.”
Er wordt gerend en overgeschreven van elkaar.
“Wat moeten we nou nog? Even wegstrepen…
die hebben we al en die…” Een enkeling heeft al
snel alle letters, er moet een woord uitkomen
als oplossing, maar er staat een onleesbaar
woord: niuteirotsap. Tja…. Hele slimmerds
ontdekken al snel het geheim….
Handwerk
Ik ben beland bij Marieke Doeser, die aan het
bloembinden is met de bloemen uit de tuin, zo
vers van de struik. “Er is niet zoveel nodig…
wat kleurtjes… door elkaar…” Haar handen

pakken de stengels, groeperen een en ander
en wikkelen er handig een touwtje omheen.
“Ik woon sinds kort weer in Schoonrewoerd op
de Bongerd. Mijn oma komt van hier (oma Van
Es) van de Schaikseweg.”
“Het is hier zo leuk. Mijn zoon is ook met
school in de tuin aan het werk geweest. Dat
zelf maken van gerechten… geweldig en hij
lust nu ook meer… zelfs pompoensoep.”

Diego staat met de grotere boor te tobben.
“Meneer, kan u even helpen? Het lukt niet…”
“Eens even kijken, Oh ja, maar hij draait
verkeerd om, kijk dit knopje… zo gaat het
beter.” De jongen gaat direct weer aan de slag
en mompelt voor zicht uit: “Zo en nog één…
even terughalen, anders wordt ’ie te warm…”
Er wordt hier snel geleerd, dat is duidelijk.
De volgende moet je maar iets beter doen
Naast de vuurbak met hete kooltjes, waar
appels in aluminiumfolie worden geroosterd
staat een bank. “Toen ik hier werkte, 66
jaar geleden, liepen we zo de tuin in…” aan
het woord is Job van Toor. Hij vertelt over
zijn tijd bij Gerdessen. Carla de Leeuw is zijn
gesprekspartner en ik schuif wat dichterbij. “Er
zat een gat in de muur, daar aan de kant van
de werkplaats. Er stonden oude fruitbomen in
de tuin. Het was een mooie tijd en Gerdessen
was een goede baas. Ik zie hem nog zitten op
de werkbank met een pijp op en dan hadden
we werkbespreking met Jo Blokland, Herman
Veldhuizen en Wim de Keijzer. Ik heb nooit
meer zo’n baas gehad, als je een plank zaagde
en het ging scheef dan zei hij: “De volgende
moet je maar iets beter doen.” Hij werd niet
boos ofzo.”

Achter mij hoor ik steeds boormachines. Ik ga
kijken bij de makers van bijenhotels. Diego
is er heel druk mee: “Vorig jaar was ik hier
met school. We maakten een lekker honing
mosterdsausje.” Honing komt van bijen en die
bijen moeten een goed huisje hebben. Met
twee handen houdt hij de boormachine stevig
vast om een gat in het blok hout te boren. Als
hij de boor weer uit het gat haalt, peutert hij
de krullen uit de boorgroef. “Oef dat is warm,
moet je voelen…” Hij geeft mij een mooi glad,
gekruld, stukje hout.“ Hij krijgt instructie van
een echte handige bouwer: “Als je
de boor vaker heen en weer haalt,
dan vallen die krullen er vanzelf uit.
Dat is beter voor de boor, dan wordt
hij niet zo warm.” Diego knikt en
zegt nadenkend: “Ik denk dat ik nog
een groter gat maak voor een dikke
bij…”
Naast hem staat een jongen twee
plankjes op het blok te timmeren,
als een soort dakje. “Als je de spijker
met twee handen vasthoudt, kan je
nooit op je vingers slaan,” grapt een
voorbijganger. Maar de concentratie
bij het werk is zo groot dat de clou
van die opmerking verloren gaat.

“Heb jij mijn huis dan ook nog gebouwd?”
wil Carla weten. Maar dat blijkt niet zo te
zijn. Dat huis is ouder, van rond 1933. “Het
is mijn ouderlijk huis. Het schijnt vroeger een
paardenstal te zijn geweest…” Als ik Carla
vraag naar hoe de tuin eruitzag in haar jeugd
schudt ze het hoofd. “Er stond een hoge muur
aan de achterkant van onze tuin, ik kon de
pastorietuin helemaal niet zien.” Job vertelt
vrolijk verder over hoe hij in diezelfde tijd van
het gat in de muur ook het meisje van zijn
dromen ontmoette. “Zij was daar dienstmeisje.
Mooie tijd…”

De dames van de Wilhelminastraat
Ik heb dorst gekregen en ga weer richting
appelfruitpers. Daar staat ook koffie klaar en
lekkere baksels. Op een bankje zitten vier
dames: de dames van de Wilhelminastraat.
Van nummer 9, 3, 5 en 7, als ik het goed
onthouden heb. Ze genieten zichtbaar en er
groeien al plannen om Jan te vragen om een
bankje “daar voor die coniferen, lekker in de
zon. Dan kunnen we daar ’s middags even
zitten.” Zij weten nog wel dat het een privétuin was en dat Dick de Wit er heel veel werk
deed.

Bets van Beek woonde het eerst in de
Wilhelminastraat. “Ik was een half jaartje
getrouwd, ik weet het nog heel goed, toen
werd ik ’s morgens wakker, Hans mijn man
was al naar zijn werk, en toen hoorde ik
wat. Ik dacht: wat is dat toch? Waren ze alle
bomen aan het omzagen. Alle fruitbomen aan
de overkant, dat was zo mooi en toen: alles
plat! Ik kwam van een straatje in Leerdam,

allemaal muren om je heen, ik was blij met die
bomen…. ik heb gewoon staan janken. Ik weet
het nog!”
En toen werden de huizen aan de overkant
gebouwd. Ze knikken allemaal, drie nu nog,
want Bets v/d Vlies is alweer verderop. Er
worden herinneringen opgehaald. “We hebben
allemaal een 8 in onze leeftijd, hoor!” meldt
Lies Morelisse, en Annie Bogerd vult aan: “een
8 als eerste getal…”, maar behalve Bets van
Beek, die net uit het ziekenhuis is, zien ze er
eigenlijk jonger uit. Ze houden wel van wat
vertier en genieten zichtbaar van
alle mensen om zich heen.
Echt… je stoot je een keer…
In de kas wordt een heel ander
gesprek gevoerd: “Je moet ze
dieven….” Dineke wijst naar de
tomatenplanten en probeert uit
te leggen dat je dan de stekjes
uit de oksels van de bladaanzet
moet halen. “Karla moet dat nog
leren…” ontwijkt Jan de uitleg.
Floor is lovend over de kas, een
echt ijzeren frame, niet zo’n
wiebelig aluminium-ding. Hij
blijkt de kas goed te kennen.
“Die kas hebben we gekregen
van Pim Horden…” vertelt Johan
den Hertog, maar Floor onderbreekt hem, “Ja,
dat was onze kas. Wij woonden daar waar Pim
nu woont. Die kas is gemaakt van een kas van
een kweker, kijk met een heuse dakgoot…”
Floor wijst en klopt er trots op. “Nu nog een
regenton…”
“Wat leuk”, roept Jan van Frankenhuyzen,
“dus u woonde daar op Overboeicop. Ik weet

nog, ik was maar een manneke en ik had een
lekke band. Ik stond bij u voor de deur en
toen kreeg ik warme chocolademelk, zo fijn….”
Dineke lacht. “Dat weet ik niet meer. Maar ja,
dit is onze oude kas.”
“Je moet wel dat stukkie tuinslang hierop doen,
hoor! Kijk hier bij die gaatjes, een slangetje
ertegenaan, touwtje door die gaatjes, ik heb
ze er speciaal voor geboord, want echt je stoot
je een keer…. Dat stukje tuinslang dempt een
beetje.” Bezorgd wijst Floor op de stalen rand
bij de ingang, waar hij vast meerdere keren
zelf zijn hoofd flink aan heeft gestoten.
“We hebben er een automatisch dakraam in
gemaakt voor de beluchting,” zegt Jan. “Dat
waren we altijd nog van plan,” glimlacht
Dineke, “nooit van gekomen.” “Wat een
kwaliteit…” waarderend zuchten ze er alle drie
diep bij.
Een groene long
Dan is het tijd voor een iets officiëler moment:
Johan den Hertog houdt een toespraak
over het ontstaan van de
plannen, over al het werk
dat is gedaan. “Een groene
long in het dorp, dat wilden
we vasthouden. En het idee
van vroeger: de bomen
en
de
(moes)tuin
dat
moest behouden blijven,
vonden wij…” Johan vertelt
over de doelstelling van
het Ambachtsplein, over
verbindingen leggen tussen
jong en oud, tussen vroeger
en nu. “Er is veel opbrengst
die willen we delen, via
de diaconie van de kerk
kunnen we geven aan wie
minder heeft…”
Er is nog genoeg te doen: de garages in de
hoek moeten hun asbest dak nog kwijt, het
houthok ernaast moet gerepareerd worden….

Maar bovenal is het nu goed om stil te staan
bij alles wat is gedaan. Er worden veel mensen
en bedrijven bedankt: voor de bomen, de
beregening, het grondwerk, de machines, de
kas, de subsidie en al die hulpvaardige handen.
En er was geen begin geweest zonder Karla en
Jan van Frankenhuyzen en Johan den Hertog,
al willen zij eigenlijk zo min mogelijk in het
zonnetje staan. We heffen samen een bekertje
vers appelsap op dit prachtige resultaat en op
de toekomst.
“Het was een dag met een
gouden randje” krijg ik later
via de mail van Jan te horen.
Hij vraagt me nog te melden:
“… dat we op Instagram
te volgen zijn: https://
www.instagram.com/
stichtingambachtsplein_
swoerd/ en dat er op 15
december a.s. weer een
Ambachtsdag verzorgd gaat
worden.”
Jolanda & Hans Lemcke

(Alle gesprekspartners in dit verhaal heb ik
toestemming gevraagd om hen te mogen
noemen in dit artikel. Hartelijk dank, allemaal.)

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 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: Pompoen. Als eerste zag ik de grote
Rode van Etampes, dat is de versie waar je
met twee personen minimaal 14 dagen van
eet. Daarna komen de kleinere weer in de
winkel: de Hokaido. Dat zijn handiger maatjes
als je een kleiner gezin hebt of niet meerdere
dagen pompoen wilt eten.

met de crème fraîche, cayennepeper, peper en
zout.
Verdeel het spinaziemengsel, met zo min
mogelijk vocht, over de taartbodem en
hierover de uitgelekte blokjes pompoen. Giet
het eimengsel over de taart en verkruimel
hierover de oude kaas.
Bak de hartige taart in de oven op 180 graden
45 minuten. Controleer of het eimengsel
gestold is. Zo niet, verleng dan de baktijd met
5 à 10 minuten.
Het testpanel heeft hier heerlijk van
gegeten. Wij hebben het als avondmaaltijd
warm gegeten maar zou ook heel goed koud
genuttigd kunnen worden als lunch. Met een
fruitig toetje na is dit een prima avondmaaltijd
voor 4 personen.
De hartige taart ziet er grappig uit aan
de buitenkant, door zijn ronde randen.
Doorgesneden is het een kleurrijke opbouw,
dus vrolijk om te eten.

Hartige taart met pompoen, spinazie en
kaas, voor 3 à 4 personen
1 pak bodem voor hartige taart (bij de
Dagwinkel uit het koelvak)
olie
1 pompoen van ongeveer 500 gram
200 gram verse spinazie of 150 diepvries
spinazie
100 gram oude kaas
4 grote eieren
125 gram crème fraîche
2 teentjes knoflook
1 rode ui
½ tl cayennepeper
peper en zout
Rol de bodem voor hartige taart uit
en doe dit in een ovenschotel (volg
hiervoor de gebruiksaanwijzing op
de verpakking). Schil de pompoen
en snijd deze in blokjes. Kook dit
ongeveer 5 minuten zodat ze een
klein beetje zacht zijn. Snijd de rode
ui in kleine stukjes. Was de spinazie
en laat deze uitlekken.
Doe wat olie in een wokpan en wok
de knoflook, rode ui en spinazie tot
de spinazie geslonken is.
Meng in een kom de 4 eieren samen

Hartige pompoensoep
4 personen
Vaak als ik praat over pompoen, merk ik dat
veel mensen het eens hebben gegeten als
pompoensoep en dan vaak eenmaal en nooit
weer. Ze beschrijven dan een smeuïge, zoete
soep die zowel pittig kan met Oosterse kruiden
als meer romig met crème fraîche. Maar het
zoetige in een soep is volgens hen geen
aanbeveling. Daarom voor iedereen die een
andere ervaring wil met pompoen in de soep,
deze hartige soep met pompoen.

1l water
125 gram doperwten (diepvries)
150 gram knolselderij (ongeveer ¹/₃ knol)
225 gram pompoen
125 gram prei, het liefst het groene deel van
de prei
½ rookworst van Slager Molenaar (ongeveer
125 gram)
1 tl tijm
1 tl selderijblad (als variatie kun je dit ook
vervangen door bonenkruid)
peper en zout
Breng het water aan de kook en voeg
de doperwten uit eigen vriezer toe of
volg de aanwijzingen op de verpakking
diepvriesdoperwten.
Voeg de tijm en selderijblad toe.
Schil de knolselderij en maak er blokjes van,
ter grootte van een doperwt of iets groter,
voeg toe.
Snijd en was de prei, voeg toe.
Schil de pompoen en doe deze in blokken van
ruim 2cm bij 2cm, voeg toe. Vanaf nu moet de
soep nog 20 minuten zachtjes koken.
Voeg na 10 minuten de halve rookworst toe
en laat meekoken. Haal hem vlak voor het
serveren eruit, snijd hem in plakjes en doe
hem terug in de soep.
Proef de soep en maak hem op smaak met
peper en zout.
Het testpanel heeft twee soepen gegeten.

Wij willen iedereen bedanken die na het
veel te jong overlijden van Elianda Bos, de
moeder van Esmee, hun medeleven hebben
betuigd door middel van een kaartje, praatje
of telefoontje of in welke vorm dan ook.
Bedankt
Jan en Esmee van Tilburg

Collecte Maag Lever Darm Stichting
De collecte van 18 t/m 23
juni 2018 heeft een mooi
bedrag van
€ 676,10
opgebracht.
Dankzij uw gift en de
inzet van de collectanten kan de Maag Lever
en Darm Stichting haar werk doen voor al de
patiënten met een spijsverteringsziekte.
Iedereen hartelijk bedankt!
Annelies Vroege

Een eerste
met kip,
witte bonen
en het wit
van prei,
maar die is
afgekeurd
voor de
Klepper.
De tweede soep is het recept dat hierboven
staat. Die oogt beter, door de variatie aan wit,
groen en oranje. De soep smaakt veel beter
(pittiger) dan de eerste. Veel meer smaak en
de worst erin was ook lekker.
Dit is echt een soep die als vooraf gegeten kan
worden, zeker niet voldoende als maaltijdsoep.
Wij wensen u smakelijk eten,
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Collecte Rode Kruis
Van 25 t/m 30 juni is er gecollecteerd voor
het Rode Kruis. De opbrengst was dit jaar:
€ 668,03.
Dit is bij elkaar gebracht door 13 enthousiaste
collectanten. Graag bedank ik collectanten en
gevers.
Hartelijke groet,
Gerrie de Jong

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

21 november gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 november kunt u stemmen voor de
gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze
verkiezing wordt gehouden, omdat de gemeenten Leerdam,
Zederik en Vianen op 1 januari a.s. samen de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden worden.
De nieuwe gemeenteraad bestaat straks uit 31 leden. Na de
verkiezingen bepalen de gekozen partijen met elkaar wat het
programma wordt, waarmee de gemeente de komende vier jaar
aan de slag gaat. Door te stemmen geeft u aan wat u belangrijk vindt. Denk bijvoorbeeld aan de
zorg, voorzieningen in uw dorp, woningbouw, duurzaamheid. Het is dus belangrijk dat u op 21
november gaat stemmen.
Wij peilden voor u alvast de Schoonrewoerdse kandidaten…
een verbouwing. Dat zal niet veel betekenen,
lijkt mij. Dat we bij de provincie Utrecht
gaan horen maakt wel verschil. Niet alleen
emotioneel, voor de een is het aantrekkelijk
en voor de ander juist niet, maar vooral ook
beleidsmatig en praktisch. In een goede
afweging, met name de economische kansen
en de nabijheid van de provincie, is voor
Utrecht gekozen en daar kan ik achter staan.
Een van de gevolgen is dat Schoonrewoerd er
een ambulancepost bijkrijgt. Verder verwacht
ik dat we betere ontwikkelingskansen hebben
in de Gemeente Vijfheerenlanden en met de
provincie Utrecht dan nu, behorende bij de
gemeente Leerdam.

Naam:
André van der Leest
Partij:
VVD Vijfheerenlanden
Leeftijd: 66
Waar woont u in Schoonrewoerd:
M.E.L. Westenburgstraat 13
Wat is uw binding met Schoonrewoerd?
Inmiddels alweer 20 jaar geleden ben ik in
Schoonrewoerd komen wonen voor mijn
werk. Schoonrewoerd was qua ligging erg
handig en heeft een mooi aanbod aan winkels
en voorzieningen. Inmiddels ben ik met
pensioen en mijn vrouw en ik blijven graag in
Schoonrewoerd wonen.
Wat gaan de Schoonrewoerders merken
van de herindeling?
In officiële zin gaan er dingen veranderen zoals
de aanduiding van de gemeente, een nieuwe
gemeenteraad samen met Vianen en Zederik.
In de dagelijkse praktijk zal dat niet veel
veranderingen met zich meebrengen. Immers:
wanneer ga je naar de gemeente? Een nieuw
paspoort of rijbewijs en een vergunning voor

Wat gaat u voor Schoonrewoerd behouden
/ verbeteren / veranderen?
Schoonrewoerd heeft inmiddels een warm
plekje bij mij gekregen. In de afgelopen jaren
heb ik me reeds ingezet voor de Dorpsvereniging
en andere verenigingen die Schoonrewoerd zo
mooi maken. Ook heb ik kunnen zorgen dat
er een bushokje is gekomen bij de nieuwe
halte en dat er verkeersmaatregelen in de
Dorpsstraat zijn gekomen. De busverbinding is
nu goed en moet ook goed blijven als we onder
Utrecht vallen. De nieuwe Noachschool en de
samenwerking bij de realisatie van besturen
en ouders is verder iets waar ik me voor heb
ingezet. De vergunning voor de bouw van de
nieuwe Kerk in de wijk Ooievaarszoom heeft
ook de steun van onze fractie gekregen. Verder
ben ik blij dat de bouw op het voormalige
Hovo-terrein inmiddels goed vordert: dat
heeft eigenlijk veel te lang geduurd. Ook ligt
er al een toestemming bij de gemeente klaar,
inclusief geld, op basis van mijn motie, voor
een voetbalkooi voor de jongeren. Het duurt
alleen erg lang voordat alle betrokkenen het
eens worden over de locatie, want dat is bij de
dorpsvereniging en omwonenden neergelegd.

Komende tijd zou ik graag zien dat het
dorpsplein nog meer gebruikt zou worden
voor activiteiten en festiviteiten. Ook ligt
mijn aandacht bij het behoud van de winkels.
Bakkerij Van Klei bakt fantastisch lekker
brood en dat mooie bedrijf moeten we wel
zien te behouden vind ik. Hetzelfde geldt
voor slagerij Molenaar, ook die moet blijven
in Schoonrewoerd. Net als de Dagwinkel van
Ad en Tineke de Jong. De bedrijfsopvolging of
verkoop zal ergens komende jaren ook actueel
gaan worden. En Schoonrewoerd zonder ‘Ad
de Kip’ is natuurlijk ondenkbaar.
Wat kunnen Schoonrewoerders doen om
de kleine kernen onder de aandacht te
houden?
Op de eerste plaats vraag ik aan de inwoners
om actief mee te doen met alle activiteiten
en thema’s. Passiviteit of onverschilligheid is
dodelijk voor een samenleving, dus: doe mee!
Verder is het kernenbeleid een van de
speerpunten van de VVD Vijfheerenlanden.
Vijfheerenlanden krijgt vele kernen en elke
kern is anders. Dat vraagt om ruimte om per
kern maatwerk te leveren. Laat de mensen
die in Schoonrewoerd, of Lexmond, Meerkerk,
Ameide of bijvoorbeeld Tienhoven wonen
zoveel mogelijk zelf meedenken en -beslissen
wat er moet gebeuren. Zo min mogelijk
betutteling en regeltjes: inwoners kunnen dat
echt wel zelf regelen. De VVD Vijfheerenlanden
maakt daar werk van. We voeren niet voor
niets de slogan: VVD, 100% lokaal liberaal.
Waarom moeten Schoonrewoerders op u
stemmen?
Kijk, een echte ‘Schoonrewoerder’ word ik
natuurlijk nooit, daarvoor moet je hier geboren
zijn, lijkt mij. Maar Schoonrewoerd en de
Schoonrewoerders gaan mij aan het hart en
daarvoor wil ik me ook in de Vijfheerenlanden
inzetten. Ik ben geen type van langs de kant
gaan staan en roeptoeteren, nee, ik ben
meer van ‘aanpakken’. Ik wil beleid maken
vanuit het overzicht van de Vijfheerenlanden,
met speciale aandacht voor de kernen zoals
Schoonrewoerd. Dat kan alleen bij voldoende
steun en dus bij voldoende stemmen, ook van
de mensen in Schoonrewoerd.

Naam:
Toon de Bruijn
Partij:
SGP
Leeftijd: 62
Waar woont u in Schoonrewoerd: Schaikseweg
Wat is uw binding met Schoonrewoerd?
Ik woon formeel in Leerdam (Schaikseweg
red.) maar voel me Schoonrewoerder. Tijdens
mijn raadslidmaatschap heb ik me altijd ingezet
voor Schoonrewoerd. Niet voor niets noemde
men mij gekscherend ‘de burgemeester van
Schoonrewoerd’.
Wat gaan de Schoonrewoerders merken
van de herindeling?
Wat mij betreft zo min mogelijk. Wat we
hebben aan voorzieningen moeten we houden.
En natuurlijk gaan we proberen zaken nog
beter te maken.
Wat gaat u voor Schoonrewoerd behouden
/ verbeteren / veranderen?
Dat de woningbouw doorgaat, zeker voor onze
eigen inwoners. En vooral jongeren, maar
ook ouderen moeten in ons prachtige dorp
kunnen blijven wonen. Zodat de Noachschool
wat mij betreft nog meer groeit. Dan bouwen
we er maar een paar lokalen bij. En dat het
harde rijden op de Dorpsstraat stopt. Laten we
flitspalen plaatsen. En natuurlijk moeten de
tractoren van de ventweg af naar de rijbaan
en ga ik me weer inzetten voor het wandelpad
naar de Wiel van Bassa. En de supermarkt
mag natuurlijk niet verdwijnen uit het dorp.
En een mooie speelplek voor de opgroeiende
jeugd, aan de rand van het dorp zou ook een
goede aanvulling zijn.

Wat kunnen Schoonrewoerders doen om
de kleine kernen onder de aandacht te
houden?
Zelf het initiatief nemen: duidelijk maken wat
je als gemeenschap wilt en dat ook bij de
gemeente neerleggen. Die willen best luisteren
als ze merken dat een gemeenschap echt de
eigen verantwoording wil nemen. En als er
ondersteuning nodig is, ik ben beschikbaar…
Waarom moeten Schoonrewoerders op u
stemmen?
Omdat ik een goede kans maak om weer in de
raad te komen en mijn gezondheid dit ook weer
toelaat. Daar ben ik dankbaar voor. En ik heb
mijn werkzame leven afgerond. En behaalde
resultaten in het verleden bieden weliswaar
geen garantie voor de toekomst, maar als ik
denk aan de bushalte weer terug in het dorp
en andere zaken, dan hoop ik me daar weer
voluit voor in te zetten!

Naam:
Theunis van Weverwijk
Partij:
CDA
Leeftijd:
Waar woont u in Schoonrewoerd: Diefdijk
Wat is uw binding met Schoonrewoerd?
Ik heb de lagere school gevolgd in
Schoonrewoerd, ook onze kinderen hebben de
lagere school gevolgd in Schoonrewoerd en
lang op de Steenovenweg gewoond.
Wat gaan de Schoonrewoerders merken
van de herindeling?
Niet al te veel.
Wat gaat u voor Schoonrewoerd behouden
/ verbeteren / veranderen?
Er is al veel verbeterd. De scholen hebben
elkaar gevonden. Het
verenigingsleven
is springlevend en de nieuwe raad
moet

veel faciliteiten verlenen (Dorpsverening en
Oranjevereniging)
Wat kunnen Schoonrewoerders doen om
de kleine kernen onder de aandacht te
houden?
Vooral op lokale kandidaten stemmen.
Waarom moeten Schoonrewoerders op u
stemmen?
De agrarische sector heeft door mijn beroep
en jarenlange omgang met Schoonrewoerders
veel invloed gehad op mijn handelen voor de
inwoners.

Naam:
Erik van Doorn
Partij:
GroenLinks
Leeftijd: 54
Waar woont u in Schoonrewoerd:
Op ’t Zand, in de boerderij die
tegen het fietspad langs de wiel
aanstaat.
Wat is uw binding met Schoonrewoerd?
Ik woon er nu meer dan 15 jaar en mijn
kinderen zijn er naar de basisschool gegaan.
We kopen ons brood, vlees, groente en
overige boodschappen zo veel mogelijk in het
dorp. Dat lukt niet altijd, maar ik denk dat het
belangrijk is om in ieder geval te proberen het
wel zo veel mogelijk te doen. Verder kom ik
uit een dorp aan de andere kant van de Lek
dat in veel opzichten wel wat weg heeft van
Schoonrewoerd, met ook veel fruitteelt naast
boerenbedrijven. Het is misschien niet een
directe binding, maar het maakt wel dat ik
begrijp hoe in een dorp de dingen werken.

Wat gaan de Schoonrewoerders merken
van de herindeling?
Dat is nog moeilijk te zeggen. Gaat het werkelijk
anders worden als we straks in Utrecht wonen
en niet meer in Zuid-Holland? Ik denk dat dat
wel mee valt. Kans is wel dat de raadsleden en
burgermeester en wethouders minder bekend
zullen zijn na de herindeling en dat het bestuur
op meer afstand komt.
Wat gaat u voor Schoonrewoerd behouden
/ verbeteren / veranderen?
Ik kan natuurlijk niets alleen. Maar als het aan
GroenLinks ligt komt er meer aandacht voor
de leefbaarheid in de kleine kernen. Behoud
van voorzieningen en goed openbaar vervoer
zijn heel belangrijk in een dorp. Verbeteren
moet de zeggenschap van dorpen en wijken
over eigen omgeving en de gemeente moet
daarin meer faciliterend worden. Veranderen
moet op termijn de zorg en verzorging. Die
moet zo veel mogelijk thuis of in ieder geval
in het dorp, zodat mensen niet op late leeftijd
gedwongen worden te verhuizen naar Leerdam
of Vianen zodra ze meer zorg en aandacht
nodig hebben.
Verder moeten we het landschap en de
kernen zoals die er nu zijn, behouden. Dat
betekent wel dat de boeren beter moeten
worden geholpen met het behouden en
opbouwen van een bestaan daarbinnen. De
mogelijkheid om alternatieve inkomsten naast
het boerdenbedrijf te realiseren, moet daarom
verbeteren. Ook hierin kan de ondersteuning
vanuit de gemeente beter. Op langer termijn
moet de intensieve landbouw veranderen naar
meer extensief, circulair en in harmonie met
de natuur en omgeving. Dat hoeft niet van
vandaag op morgen, maar de draai moet wel
ingezet worden.
Wat kunnen Schoonrewoerders doen om
de kleine kernen onder de aandacht te
houden?
Laat je horen en bundel de krachten met andere
dorpen. Samen sta je sterk. Maar leer ook van
hoe men in andere dorpen in Nederland de
dingen aanpakt. Weet wat er mogelijk is, dan
weet je ook wat je kunt vragen.
Er zijn genoeg voorbeelden waar men het heft
in eigen handen heeft genomen en waar men
de gemeente mee heeft gekregen. Zoek eens
op Google en Youtube naar Austerlitz Zorgt,
Zorgcoöperatie Hoogeloon of Dorpscoöperatie
Hollandscheveld
Verbindt.
Hele
mooie
voorbeelden over hoe men zorg en welzijn
voor de inwoners heeft verbeterd door het
zelf te gaan doen of coördineren. Dichterbij is

Vitaal dorp in Everdingen een mooi voorbeeld
hoe een dorp zelf dingen kan realiseren. Het
staat en valt overigens altijd bij de inzet van
de inwoners zelf.
Waarom moeten Schoonrewoerders op u
stemmen?
De Schoonrewoerders moeten niet op mij
stemmen maar op de persoon of partij waar
zij het meeste vertrouwen in hebben. Als ik
met het bovenstaande een paar mensen aan
mijn kant heb gekregen ben ik daar heel
blij mee. Verder beloof ik dat ik altijd (nu
en mocht het zover komen, als ik in de raad
zit) aanspreekbaar ben en bereid ben om te
luisteren en mee te denken. En natuurlijk dat
ik het programma van GroenLinks met daarin
het belang van meer zeggenschap en eigen
invloed voor de inwoners en de leefbaarheid
in de dorpen en wijken met hart en ziel zal
uitdragen.

Naam:
Geuf Middelkoop
Partij:
Vijfheerenlanden Lokaal
Leeftijd: 71
Waar woont u in Schoonrewoerd:
Dorpsstraat 26
Wat is uw binding met Schoonrewoerd?
Ik ben er geboren en getogen en woon er
nog steeds. Tevens ben ik 20 jaar bestuurslid
geweest van de Dorpsvereniging.
Wat gaan de Schoonrewoerders merken
van de herindeling?
We zullen er niet veel van merken, alleen dat
er bij binnenkomst op het plaatsnaambord
komt te staan: Schoonrewoerd, gem.
Vijfheerenlanden i.p.v. gem. Leerdam.

Wat
gaat
u
voor
Schoonrewoerd
behouden, verbeteren of veranderen?
Behouden: onze eigen identiteit, de historische
dorpskern met zijn bomenbestand, de
doorgaande busverbinding naar Utrecht via de
Dorpsstraat en alle bestaande voorzieningen.
Verbeteren: de gevaarlijke verkeerssituatie in
de Dorpsstraat.
Veranderen:
de
nieuwbouwbouwlocaties
aanpassen aan de behoeften van de eigen
bewoners.
Wat kunnen de Schoonrewoerders doen
om de kernen onder de aandacht te
houden?
Zorgen
voor
een
goede,
krachtige
Dorpsvereniging met korte lijnen naar de
politiek. Aanwezig zijn in de Raadszaal als er
raadsstukken worden besproken over de kern
Schoonrewoerd en zoveel mogelijk gebruik
maken van het inspreekrecht.
Waarom moeten de Schoonrewoerders op
u stemmen?
Ik ben lid van een lokale partij. Pluspunt
daarvan is dat zo’n partij niet gebonden is
aan de landelijke politiek en alle energie in
de plaatselijke politiek steekt. Mijn partij wil
zoveel mogelijk bewoners, verenigingen en
maatschappelijke organisaties betrekken bij
de besluitvorming. Ook zijn wij voorstander
van bewonersparticipatie. Een belangrijk
speerpunt van mijn partij waar ik me hard
voor ga maken is het streven naar een
duurzame en klimaatbestendige gemeente
Vijfheerenlanden.

Ouderencontact
De zomer is alweer teneinde, wij hopen dat u
ondanks de warme dagen er toch van heeft
genoten.
Wij hebben als bestuur niet stil gezeten en weer
een leuke najaarsavond gepland. Deze keer
komen de Lingemuzikanten een avond voor
ons verzorgen. Zoals altijd is iedereen van 60
jaar en ouder van harte welkom. Woensdag 3
oktober bent u welkom in het Party Centrum,
deze avond begint om 19.30u.
Ook willen we vast melden dat we weer met
onze heerlijke mandarijnen bij u aan de deur
hopen te komen, in de week van 19 t/m 23
november.
I.v.m de wet op de privacy is het voor ons
heel lastig geworden om nieuwe 60-jarigen
uit te nodigen voor onze activiteiten. Daarom
willen wij u vragen: als u 60 jaar wordt en
een uitnodiging van ons wilt ontvangen, wilt
u dit dan aan een van onze bestuursleden
doorgeven? Wij hopen u op een van onze
activiteiten te ontmoeten.
Het bestuur van het ouderencontact

Het buitengebied in onze nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden wordt volgend jaar van glasvezel
voorzien als tenminste 50% van de adressen die ervoor
in aanmerking komen vóór 15 oktober voor een
aansluiting kiest. Het glasvezelnet biedt u een snelle,
veilige en betrouwbare verbinding voor tv-kijken,
internetten en telefoneren.
De adressen die in aanmerking komen hebben als het
goed is allemaal een brief gehad van Glasvezel Buitenaf
en inmiddels ook een informatiepakket. Allereerst moet
u kiezen of u wilt aansluiten en vervolgens welk pakket
en welke provider het beste passen bij uw situatie.
Ik kan mij voorstellen dat u daarbij behoefte heeft aan
een onafhankelijk advies. Neem dan contact op met
ondergetekende, een van de lokale verkopers.
I2CT - Hans Ippel
Kortgerecht 3
4145 NK
SCHOONREWOERD
telefoon: 0345-641078
email: info@i2ct.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
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1. Naam: Jan Willem Bel
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Adres: Kerkeland 6.
Geboortedatum: 26 april 1972.
Geboorteplaats: Leerdam.
Beroep: Elektrotechnisch medewerker.
Getrouwd met: Sandra.
Kinderen: 3: Nathan, Aron en Tirsa.
Huisdieren: 1 konijn Lenny en 1 hamster
Tipsy.
Hobby’s:
Wielrennen,
hardlopen,
motorrijden, lezen en vissen.
Leuk in je werk: De mogelijkheid om
creatieve oplossingen te verzinnen.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: De consignatiediensten.
Lievelingsmuziek: Ik heb niet echt een
uitgesproken voorkeur, het mag best
lekker stevig zijn, maar ik kan soms ook
genieten van andere rustigere muziek, het
hangt een beetje van mijn stemming af.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: Ik kijk graag naar
sportprogramma’s en dan m.n. wielrennen
en motorsport. Wat ik ook graag kijk dat
zijn natuurdocumentaires of programma’s

21.

22.
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die over een vorm van techniek gaan.
Favoriete lectuur/boeken: Ik lees
het liefst spannende boeken, thrillers of
detectives.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
Mijn favoriete sport is wielrennen, maar
ik mag ook graag een rondje hardlopen of
wandelen.
Lievelingseten: Sandra kan heerlijke
ovengerechten maken (b.v. lasagne),
maar ik lust eigenlijk alles wel.
Mooiste auto: Ik kan veel auto’s mooi
vinden maar als ik er één zou moeten
noemen denk ik aan de Lexus LFA, hier heb
ik eens een documentaire over gezien; de
manier waarop deze auto is ontworpen en
gebouwd vond ik erg indrukwekkend.
Mooiste/leukste vakantieland:
Frankrijk.
Favoriete vakantiebesteding:
Tsja, toch weer wielrennen 
Wat vind je van politiek: Is noodzakelijk
volgens mij en ik denk ook dat we
dankbaar moeten zijn voor ons ‘systeem’
in Nederland. Het zou een goed voorbeeld
kunnen zijn voor de samenleving, echter…
Welke krant lees je en waarom
juist deze: Ik lees geen krant (behalve
de
dorpskrant
van
Schoonrewoerd
natuurlijk), ik lees het nieuws over het
algemeen op nieuwssites of hoor het via
radio of televisie.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Toen Sandra en ik
wilden trouwen, werkte ik bij ‘Baars
Kaas’ (tegenwoordig Bel Company) en wij
vonden hier een leuke woning. De keuze
was snel gemaakt.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: Ik heb geen vaste
functies, ik probeer iedereen te helpen die
een handje nodig heeft.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: Ik
vind de Dorpsstraat nog altijd mooi en ik
vind het ook erg leuk om te zien hoe het
viaduct van Overheicop is opgefleurd door
de prachtige muurschilderingen van de
kinderen van de Noachschool, maar als ik
over de Diefdijk loop en ik kijk uit over de
Wiel…
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
Onze (Buxus) voortuin 

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Een
plek waar de jeugd zich thuis voelt, een
sporthal zou mooi zijn.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: De ligging
van het dorp vind ik nog steeds erg
mooi, maar ook de mogelijkheid om er je
dagelijkse boodschappen te halen maakt
het gewoon prettig om er te wonen.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
Ik vind het vervelend als mensen in
gezelschap uitgebreid op hun telefoon
of tablet zitten te tikken. Ik mis dan het
persoonlijke contact.
29. Waar ben je trots op: Trots is niet echt
een gevoel dat bij me past. Afgelopen jaar
heb ik meegedaan aan de Alpe d’Huzes,
Ook mijn zoon Nathan reed mee en hij
presteerde het die dag om vier keer de
berg op te rijden, dat is een moment dat
je trots bent natuurlijk. Het zijn vooral
Sandra en onze kinderen die me dat
gevoel kunnen geven.
30. Waar heb je spijt van: Zou ik zo niet
weten, ik probeer altijd vooruit te kijken.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: Op zich bewonder ik niet zo
snel mensen. Als ik iemand zou moeten
noemen dan denk ik aan mijn ouders
die mij met veel geduld en liefde hebben
opgevoed.
32. Wat is je hartenwens en waarom:
Dat onze kinderen gezond en gelukkig
volwassen mogen worden (en dat ik dat
mag meemaken).
33. Voor het laatst gehuild: 7 juni 2018;
zoals ik al schreef heb ik meegedaan aan
de Alpe d’Huzes. Toen ik aan het einde
van de dag na mijn zesde beklimming
boven kwam stonden daar Sandra,
Nathan, Leontine, Wilco, de andere leden
van ons team en mijn moeder en vader
- die het jaar daarvoor zelf tegen kanker
had gevochten - aan de eindstreep; de
ontlading was enorm!
34. Leukste
jeugdherinnering:
Lekker
buiten zijn, de wereld verkennen op mijn
crossfietsje, no worries!
35. Droomvakantie: Ik zou nog wel eens
naar Afrika (b.v. Kenia) toe willen.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Hier
heb ik geen wensenlijstje voor. Door mijn
hobby zou ik wel eens een profwielrenner
willen spreken. Ik zou wel eens willen
weten hoe hun leventje eruit ziet en
hoe zij zichzelf telkens weer zó kunnen
motiveren.
37. Waar maak je je boos over: Huftergedrag
van mensen die hulpverleners bedreigen
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of zelfs aanvallen die soms met gevaar
voor eigen leven zich inzetten om anderen
te helpen. Ik vind dat echt onbegrijpelijk.
Waar ben je blij mee: Dat zijn eigenlijk
best veel dingen; vrienden en familie,
de mogelijkheden die wij hebben in dit
land, materialistisch gezien ben ik erg blij
met mijn motor en mijn racefiets, maar
iedereen in ons gezin is over het algemeen
goed gezond en dat stijgt natuurlijk boven
dat alles uit.
Waar heb je moeite mee: Met het
opvoeden van onze pubers in deze
samenleving.
Welke hoop koester je: Zie ‘hartenwens’.
Goede eigenschap: Ik kan me goed
inleven in anderen.
Slechte eigenschap: Ik kan soms best
driftig zijn.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: Dat is zonder twijfel mijn
gezin.
Waar maak je je het meest zorgen
over:
De
individualisering
en
de
verharding in de samenleving.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: Ik ben nogal praktisch
ingesteld, daarom denk ik in eerste
instantie aan een aflossing op ons huis,
dan zou ik gaan onderzoeken hoe ik mijn
kinderen er mee zou kunnen helpen.
Tenslotte schiet er vast nog wel wat over
voor een mooie vakantie met het hele
gezin naar Kenia ofzo denk ik !
Gouden tip voor de Klepper: Die heb
ik niet, leest gewoon lekker weg en alle
belangrijke gebeurtenissen uit ons dorp
passeren de revue, gewoon top!
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: Ik
denk dat ik al heel veel over mijzelf heb
verteld in deze 50 vragen. Als je toch nog
meer van mij wilt weten mag je me alles
vragen!
Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: Dat vind ik wel een hilarisch idee
op zich, maar ik denk dat ik vooral werk
zou gaan maken van een sporthal in ons
dorp en een goede plek waar onze jeugd
naar toe kan. Ook zou ik een bestemming
willen zoeken voor het braakliggende
terrein naast de oude Regenboogschool.
Vraag van Heidi van der Poel
(50 vragen vorige keer): Ik heb
begrepen dat je Alpe d’ huzes gefietst
hebt. Een hele ervaring, lijkt me.

Maar hoe heb jij het zelf ervaren?
Het is moeilijk om dit even kort te
beschrijven. Je bent meer dan een
jaar bezig met de voorbereidingen;
sponsorgeld inzamelen en natuurlijk veel
trainen. Iedere week 2 á 3 keer trainen
is behoorlijk intensief naast je gezin en
je baan. Daarnaast ben ik ook nog met
mijn voeding aan de gang gegaan, best
wel heftig! Je leeft enorm naar de datum
toe. De week van 7 juni waren wij in Le
Bourg-d’Oisans, de sfeer daar is geweldig,
iedereen heeft zijn eigen verhaal en
iedereen is bereid om dat van de ander
aan te horen ook al gaat dat gepaard
met tranen. Geweldig om te zien wat
echte aandacht met mensen doet! Toen
het echter zover was dat er gefietst zou
gaan worden, bleek het weer niet erg
mee te willen werken. ’s Morgens om half
5 stonden we daardoor in de stromende
regen op het startschot te wachten, dan
moet je je beeld wel even bijstellen, dat
kan ik je verzekeren. Maar naarmate de
dag vordert, merk je dat het slechte weer
bijzaak wordt. De mensen langs de weg
die je de hele dag staan aan te moedigen,
trekken je er gewoon doorheen. Natuurlijk
raak je vermoeid en heb je af en toe je
twijfels of je nog wel door kunt, maar het
motto van de het evenement is “Opgeven
is geen optie” en dat helpt je verder…
Alles bij elkaar was het een geweldige
ervaring waar ik nog bijna dagelijks aan
moet denken.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Mirjam den Hertog
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Je maakt van die
prachtige taarten; heb je wel eens taart
gemaakt die je om een speciale reden is
bijgebleven?

Collecte KWF
Namens de afdeling KWF Schoonrewoerd
willen wij onze collectanten en gulle gevers
hartelijk bedanken voor deze mooie opbrengst
van € 1.010,71 !
Diana en Aartje Vuurens

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
We wonen in een mooi gebied zo
aan de rand van het Groene Hart van ZuidHolland. Zal dat zo mooi blijven als we straks
tot de provincie Utrecht gaan behoren? Er zijn
zorgen bij inwoners, bij mensen die de ruimte
en het groen een warm hart toedragen. We
gaan het zien, veel meer kunnen we nu niet
zeggen.
Laten we in elk geval genieten van wat er nu is
en de mensen en verenigingen die zich inzetten
voor de natuur in de Vijfheerenlanden van
harte ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld op
de Open Dag van de Natuur- en Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’. Op 13 oktober bent u
allemaal erg welkom. Het hoofdprogramma
vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur.
Plaats: De Schaapskooi, Overboeicop 15,
Schoonrewoerd. Juist die dag is er veel te
beleven. Voor de jeugd is er van alles te doen.
De verschillende werkgroepen
van de
vereniging presenteren zich en uiteraard
worden er mensen uitgenodigd die graag
vertellen en demonstreren: een imker, een
wilgentenen-breier, een kenner van fruitsoorten
en er is muziek, niet uit een geluidsbox, maar
ter plekke uitgevoerd. We ontmoeten u graag
op de open dag!
Ook is het leuk om mee te doen aan speciale
activiteiten. Op 27 oktober is er de landelijke
activiteit: Nacht van de nacht. Spannend
om aan mee te doen. Details kunt u vinden
op onze website www.natuurcentrum.nl, doe
mee!
We starten 4 oktober weer met de ‘dia-avonden’
in het natuurcentrum De Schaapskooi.
Prachtige beelden met een goed en vaak ook
heel leerzaam verhaal. De toegang is gratis.
De zaal gaat open om 19.30 uur en om 20.00
uur start de presentatie. Er is een verloting
aan het eind om de kosten te drukken en u
met iets leuks weer huiswaarts te laten gaan.
Op 4 oktober wordt de avond verzorgd door
Gerard van Heusden en Cees Gielis, die
u beiden al eens eerder deelgenoot hebben
gemaakt van hun reizen. Gerard van Heusden
neemt u weer mee naar Suriname. Na de
pauze vertrekken we met Cees Gielis naar de

Verenigde Arabische Emiraten.
18 oktober - Joke Stuurman met: ‘Struinen
door de Noord-Hollandse Natuur’.
De lezing gaat over de natuur in NoordHolland door de seizoenen heen. Joke
vertelt: “Ik ben geboren in de Zaanstreek.
De veenweidegebieden rond de Zaanstreek
zijn van oudsher bekend als broedgebied van
vooral weidevogels zoals grutto, kievit en
tureluur. Als jong kind mocht ik al mee met de
roeiboot op zoek naar weidevogels en via het
boekje Zien is Kennen (geschreven door de
Zaanse vogelkenner Nol Binsbergen) is mijn
interesse voor vogels ontstaan.”
1 november – Bob Luijks met: ‘Limburg’
Bob is fulltime professioneel natuurfotograaf
uit het prachtige Limburg. Vanaf zijn geboorte
in 1980 was hij altijd al graag buiten. Eerst om
het buiten zijn, later vanuit een interesse over
het hoe, wat en waarom. Deze interesse gaat
niet alleen uit naar de dieren- en plantenwereld,
maar vooral ook naar de achtergronden van
het landschap.
Tenslotte: de Schaapskooi is een leuke plek om
even te stoppen als u aan het fietsen bent. Op
de website: www.natuurcentrum.nl vindt u de
openingstijden. We hebben dan de koffie klaar,
maar er is ook lekker onbespoten fruitsap en
op warme dagen zelfs een ijsje. In de grote
zaal is van alles te zien over de natuur.
In de Groene Winkel zijn leuke cadeaus te
koop. Kom maar eens kijken.
de vrijwilligers van
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden
www.natuurcentrum.nl

Expositie
Bijna elk jaar is er met de Schoonrewoerdse
markt een expositie in de Gereformeerde
kerk. Zo zijn er al veel schilderijen en
beelden tentoongesteld van kunstenaars
hier uit de omgeving. Maar de laatste jaren
kunstenaressen uit ons eigen dorp! Zo ook dit
jaar.
Anke Flantua-van Daal woont in Kortgerecht
en schildert al jaren. Ze schildert vaak
vanaf een foto of een plaatje en dat doet ze
levensecht. Zo schildert ze bloemen, paarden
of andere dieren. Maar ook strandtaferelen

van Zuid-Afrika waar
ze jaarlijks heengaat en
ook exposeert.
Ook ‘kopieert’ ze de
grote meesters met
werken als ‘Het meisje
met de parel’. Het
is
heel
afwisselend
en
schitterend
om
te
bekijken
en
te
bewonderen. Wilt u
informatie mail dan:
a.van.daal@kpnmail.nl
Ook exposeerde ontwerpster Jessica den
Hartog haar opgedane kennis over plastic
recycling. Zij volgde hiervoor een studie in
Maastricht. Jessica recyclet plastic op kleur. Je
krijgt dan kleuren
als
Zwitsalgeel
en
Niveablauw.
Deze
plastic
kleurstalen
zijn
opgenomen
in
een
databank
waar wereldwijd
gebruik van kan
worden gemaakt.
Op het meeste
plastic staat dit
symbool:
Hier staat een
cijfer in, de cijfers
2, 4 en 5 kan
Jessica recyclen.
Wil
u
hieraan
mee werken kunt
u dit gekleurd
plastic
(geen
wit) afgeven op
Noorderwoerd 14. Zelf heeft ze verschillende
wandkleden van het plastic gemaakt. Wat je
allemaal niet met plastic kan doen. Meer weten
kijk dan op de site www.jessicadenhartog.nl of
mail naar info@jessicadenhartog.nl

ZATERDAG 24 NOVEMBER INTOCHT SINTERKLAAS
Het lijkt misschien nog ver weg, maar we hebben al weer contact gehad met Spanje.
Sinterklaas komt op zaterdag 24 november weer een bezoek brengen aan Schoonrewoerd.
Hij heeft ons beloofd de pieten mee te nemen en ook is er op de boot plaats voor cadeautjes
voor de kinderen van Schoonrewoerd. We moeten dan wel weten wie er komt! Dus laat het
ons weten. Het feest is voor alle kinderen van nul jaar tot en met de kinderen uit groep 6.
We zullen de Sint opwachten bij de kerk op het Dorpsplein om 14.00 uur. Na de rondgang
door het dorp sluiten we het feestje af in het partycentrum.

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

Even op bezoek
We kloppen aan de
poort, één van de
twee broers doet
de poort open. De
honden
komen
blaffend aangehold
en
we
houden
ons even in. “No
problema” en met een stok worden de honden
weggejaagd. We gaan op bezoek bij een oude
dame die alle dagen op bed ligt. Stil stappen
we de kamer binnen, misschien ligt ze te
slapen. Tot 3 maanden terug lag ze hier samen
met haar man, maar na een lang ziekbed is
haar man overleden. Een oude tafel, een
gammele stoel, een kast uit 1900, in de hoek
een verroeste houtkachel….

Als de deur piepend opengaat kijkt ze op.
Ze glimlacht ons toe, haar grijze haar zit
vastgeplakt door het zweet.. We begroeten
elkaar en zijn blij om elkaar weer te zien.
Voorzichtig gaan we op de gammele stoel
of bed zitten, pakken haar hand vast en we
vragen hoe het gaat. Ze spreekt moeizaam…
maar we merken dat ze dankbaar is met ons
bezoek. Terwijl haar zoon er wat verlegen
bijstaat, zingen we samen een lied van hoop
op God, we bidden met haar terwijl we haar
handen vasthouden. Haar huid voelt als
perkament, ze is broos, we nemen afscheid en
weten niet of we elkaar over een aantal weken
weer zullen zien…
Zomaar een moment uit ons werk. Wonderlijk
om bij mensen op bezoek te zijn…
Vele
ouderen ervaren eenzaamheid. En dan is een
bezoekje van een half uurtje zo fijn. Liefde
door aandacht zo voelbaar.

Warmte
Buiten is het wel 30 graden en we werken ons
in het zweet. De 6m3 kachelhout moet nog
kort worden gezaagd. Ook al is het hout nu nog
niet nodig, het is nu wel redelijk betaalbaar,
zodat we in de winter een voorraad hebben
om de allerarmsten van brandstof te voorzien.
Terwijl Addie, de man van de kosteres, de
zaag gebruikt, moeten wij hard werken om
het hout aan te voeren. Dana de kosteres,
sjouwt het hout naar binnen en probeert met
veel geschreeuw de aanwezige kinderen te
motiveren om mee te helpen.

Gezamenlijk drinken we koffie, want we zijn
en blijven Nederlanders die op z’n tijd een
bakkie willen. Een waterkoker en zakjes
oploskoffie zorgen ervoor dat we altijd verse
koffie hebben. En de kinderen weten dat we
altijd een moment van rust houden voor een
bakkie koffie. Ze roepen al heel gauw ”Pauze
Jan Pauze Jan Cafea!!!!!”
Ondertussen ligt er 6m3 kachelhout klaar voor
de winter en de andere 6m3 zullen we in grote
stukken uitdelen.

Kinderen
Het is een kabaal van jewelste. Tientallen
kinderen zijn ook deze zaterdag naar de club
gekomen.
Een paar dagen geleden hadden de kinderen
hiervoor een uitnodiging aan huis gekregen.
En we ervaren de kindermiddagen als één
van de mooiste onderdelen van ons werk. Zo
heerlijk om naast de ‘schoffies’ te zitten, ze
een enorme knuffel of ‘box’ te geven. De één
komt op een fiets waarvan de banden compleet
zijn verdwenen. De ander op skeelers welke 3
maten te groot zijn. De volgende sjouwt een
klein broertje of zusje mee.. of wordt aan de
hand van bunică (oma) gebracht. We zingen
een aantal liederen en al raken we volledig van
de wijs, ze blijven uit volle borst ‘meezingen’….
Zo mooi om de spanning op hun gezichten te

zien omdat ze benieuwd
zijn hoe het Bijbelverhaal
over de storm op zee
afloopt. En je snapt het
niet dat jongens van 12
-13 jaar oud het heerlijk
vinden om te kleuren.
Graag doen we iets
speciaals
voor
de
kinderen
en
daarom
mogen ze deze keer
blijven eten. Een paar
stenen in het rond,
hout en vuur, een pan
met water erop en zo
heb je heerlijke warme
worstjes. Mosterd, brood,
komkommer,
paprika…
en ja ze zijn niet te
verzadigen. .. en tot
slot als toetje een paar
boterhammen met chocopasta. Wat hebben zij
en wij genoten. Delen is vermenigvuldigen. Als
de kinderen weg zijn en het stil is geworden,
danken we samen onze God.
Financiële steun
Een bezoekje brengen kost geen geld, een
kindermiddag vieren ook niet. Brandhout
daarentegen is enorm duur. Maar ook de prijzen
in de winkels wijken niet heel veel af van de
Nederlandse prijzen. Veel mensen hebben
niet of nauwelijks een wekelijks inkomen. Om
deze mensen ook in de toekomst te kunnen
ondersteunen, zijn we afhankelijk van giften.
Wilt u mee helpen ons werk mogelijk te maken?
Giften kunt u overmaken op rekeningnummer
NL83RABO0305164732 ovv Hope en Serve.
Hartelijk dank.

Glasvezel

Twee partijen willen glasvezel aanleggen in
het buitengebied van de Vijfheerenlanden. Een
commerciële partij, Glasvezel buitenaf, is al
druk aan het werven, ook in Schoonrewoerd.
Snel besluiten, is hun devies. Maar misschien
loont het meer om even te wachten, want
er is ook een stichting die hetzelfde doet,
voor de helft van de prijs, waarbij bewoners
zeggenschap houden over het netwerk en
zonder winstoogmerk.

Begin september was er een voorlichtingsavond
in Het Dak en in Leerdam over glasvezel in
het buitengebied van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden. De avond werd gegeven
door ‘Glasvezel buitenaf’, een commerciële
partij die de glasvezel legt. Zij hebben zes
aanbieders van internet gecontracteerd,
namen die op één na allemaal onbekend zijn
voor mij, maar dat komt, zo zei een presentator
van Glasvezel buitenaf, omdat deze partijen
alleen via glasvezel werken. KPN of XS4ALL
zitten er niet bij.
Snel beslissen
Het aanbod dat zij hebben is alleen bedoeld
voor het buitengebied, de kernen (dorpen en
steden) komen mogelijk later aan bod. Maar
wanneer is nu nog niet duidelijk.
Het buitengebied heeft twee opties: meedoen
of niet meedoen.
Het aanbod gaat in, als minimaal 50% van de
bewoners van het buitengebied ‘ja’ zegt tegen
deze aanbieders. Wel of niet meedoen moet
vóór 15 oktober aanstaande kenbaar gemaakt
zijn, via het ondertekenen van een contract.
Dat kost je dan €1.900 (afkoop in één keer)
of €15 per maand, zolang je op dat adres
woont. Daar komen dan nog de kosten voor de
gecontracteerde provider bij, die zijn ongeveer
gelijk aan wat je daar nu aan kwijt bent.
Het glasvezelnetwerk blijft in handen van
Glasvezel buitenaf, ook al is het betaald door
de burgers.
Glasvezel stichting helft goedkoper
MAAR! Glasvezel buitenaf is niet de enige
aanbieder in onze regio. In het AD van 14
september is te lezen: “In Vijfheerenlanden
willen zowel een commerciële partij (Glasvezel
buitenaf), als een stichting (Glasvezel
Vijfheerenlanden), snel internet aanleggen.
Beiden zoeken daarvoor genoeg afnemers en
zouden elkaar daarbij dus in de weg kunnen
zitten.”

Na
te
lezen
via:
https://www.ad.nl/
rivierenland/glasvezelstrijd-vijfheerenlandennodigt-twee-ruziende-partijen-uit~a9f2fe71/
Eigen netwerk
In Hagestein is men al met de stichting
Glasvezel Vijfheerenlanden in gesprek geweest.
Daaruit blijkt dat de stichting Glasvezel
Vijfheerenlanden glasvezel aan kan leggen
voor nog niet eens de helft van het bedrag
dat Glasvezel buitenaf rekent. Daarnaast ziet
de stichting het glasvezelnetwerk als een
nutsvoorziening gebaseerd op solidariteit voor
iedereen in de Vijfheerenlanden. En dus niet
alleen de buitengebieden, maar ook de steden
en dorpen.
Al met al reden genoeg om voorzichtig te zijn
met het zetten van een handtekening onder
het contract van Glasvezel buitenaf.
We proberen hierover nog meer informatie te
verzamelen om in het Kontakt te zetten.
namens DVS,
Marga Sutherland, secretaris

(met dank aan Gijs Kool (AD) en Ernest
Neijenhuis en Jos Bladt van Hagestein Vitaal)

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

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

Wandeling naar de sluis
Wandelen doen wij vaak puur om de
ontspannende inspanning. Stappen zetten
en een beetje bijpraten, gewoon zomaar.
Soms ontdek je dan een ree, een egel of een
bijzondere vogel. Soms genieten we daarbij
intens van het landschap, het mooie weer of
de prachtige avond. Altijd staat bovenaan: het
is even een uur/anderhalfuur bewegen en dat
geeft een rustig gevoel.
Deze week wandelden we met een tweede doel:
het bevredigen van pure nieuwsgierigheid.
Bijna elke doordeweekse dag passeren wij om
mijn werk te bereiken de Beatrix sluizen in
Nieuwegein. Meer nauwkeurig: de sluizen van
Vreeswijk, want zo heet dat mooie waterrijke
stukje van Nieuwegein. Er wordt daar heel
hard gewerkt. Er komt namelijk een sluis bij.
Op de website van Heijmans staat:
“Nederlands
grootste
monumentale
binnenvaartsluis, de Prinses Beatrixsluis, wordt
na 77 jaar uitgebreid. Vanwege de toename
van grote schepen die de sluis passeren,
wordt een 3e kolk aangelegd en het Lekkanaal
ter hoogte van Nieuwegein verbreed. Als de
werkzaamheden gereed zijn, behoren lange
wachttijden tot het verleden. Schepen kunnen
dan gebruik maken van drie in plaats van twee
sluiskolken.”

Als je er met de auto langsrijdt, eigenlijk
min of meer eroverheen rijdt, kun je niet zo
goed kijken. Vanavond lopen we er naartoe.
We parkeren bij de scouts in Vreeswijk.
Daarvandaan lopen we naar de dijk. We staan
direct naast het water van de bestaande kolken
en zien de lichtjes van de sluis in de verte en
de boten naast ons. De avond is heerlijk zacht.

Hoe dichter we de monumentale sluis
naderen, hoe indrukwekkender die is. De
Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument uit
1938 en de hoge heftorens zijn zichtbaar in de
wijde omgeving. De nieuwe 3e kolk zal geen
heftorens krijgen. Zo blijft het monumentale en
karakteristieke beeld van deze sluis behouden.
Al snel staan we op de brug boven het Lekkanaal,
de verbinding van het Amsterdam Rijnkanaal
met de Lek. We kijken naar de enorme deur
die uit het water wordt getild en nog een tijd
nadruipt, terwijl er een schip onderdoor vaart
in de richting van het Amsterdam Rijnkanaal.
Er ligt al een schip klaar om in te varen en te
schutten naar de Lek. Het is druk. Dat is ook
precies de reden van de aanleg van een derde
kolk: de hoeveelheid schepen is toegenomen,
de grootte van de schepen is toegenomen, er
is een grotere capaciteit nodig.
Schutten XL
We lopen door in de richting van alle kranen,
hekken, grondbulten en de nieuwe sluisgang.
Op de website staan meer details:
“De 3e kolk krijgt een lengte van minimaal 276
m, een breedte van 25 m en een sluisdiepte

van 5,8 m beneden NAP, zodat schepen met
een diepgang tot 4 m door de sluis kunnen.
Dit is breder, langer en dieper dan de huidige
sluisafmeting van de andere 2 kolken. De 3e
kolk krijgt dubbele (sluis)roldeuren. Het zorgt
ervoor dat de sluis toch in bedrijf kan blijven
wanneer een sluisdeur defect is (bijvoorbeeld
door onderhoud of een aanvaring). Als alleen
de buitenste deuren gebruikt worden, is de
kolk 297m lang en ontstaat er ruimte voor het
schutten van twee schepen van ieder 135m.
Dit wordt ‘schutten XL’ genoemd.”
Op dit moment wordt er niet gewerkt, maar
het is niet minder indrukwekkend om te zien.
Zoveel graafwerk, enorme sluismuren zijn
al gebouwd, er staat al wat water in en de
deuren aan de Lek-kant zijn al geplaatst en nu
gesloten.

logistiek plan zit hierachter. De verwachting
is dat het hele project in 2020 gereed is,
dan zullen ook de huidige sluiskolken zijn
gerenoveerd.
Het is donker als we teruglopen. Er vaart een
cruiseschip de sluis in vanaf de Lek. Een groot
wit schip met allemaal lichtjes en aan dek
tafeltjes met gasten. We blijven staan kijken.
Er wordt gezwaaid en wij zwaaien terug. Als
de deur omhoog is zet het schip zich weer
in beweging, het vaart onder de deur, onder
ons door, de deuren druipen… dat hebben de
gasten net te laat door, een komisch gezicht.
Grinnikend lopen wij terug naar de Lekdijk.
Vreeswijk ligt van ons te dutten achter de dijk.
We wandelen terug naar de auto.
Jolanda & Hans Lemcke

EHBO jubilaris

Er moet nog veel gebeuren. Ook het Lekkanaal
moet worden verbreed. Aan de kant van het
Amsterdam Rijnkanaal is men al druk bezig.
Alle afgegraven en uitgebaggerde modder
wordt per schip afgevoerd; dat hebben we al
wekenlang gezien en dat gaat nog wel een
tijd door. De website meldt: “De Lekdijk en
de Liniedijk aan de oostkant van het kanaal
schuiven een stuk op naar het oosten. Ook
ten noorden van de Schalkwijksche Wetering
wordt het kanaal verbreed. Hier worden
extra overnachtingsplaatsen voor schepen
gecreëerd.” We kijken onze ogen uit. Wat een

Tijdens de ledenvergadering van de EHBO
vereniging Schoonrewoerd werd Dineke
Brouwer gehuldigd voor haar 50-jarig
lidmaatschap. Zij ontving namens het
hoofdbestuur de grote zilveren medaille en
van de voorzitter Wout den Boestert een mooie
bos bloemen.

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
NAAMLOZE FILIPPINE 126
Vul de ontbrekende achternamen uit Schoonrewoerd
in. Als u de puzzel goed heeft
opgelost onstaat er in de balk
onderaan een Schoonrewoerds
begrip. Gelijke cijfers zijn
gelijke letters.
1. Ik heb 5 zussen en een ... (5)
2. De koning der dieren is niet de
tijger maar ... (2,5) 3. Hier slaan
we de tenten op, een mooie plek
voor ons ...(4) 4. Ik doe dichtbij
boodschappen, zo blij dat ik niet
... (7) 5. Een molenaar noemde
ze vroeger ook wel een ... (6)
6. Is er in de buurtschap gemeente Almkerk iemand vermoord? Ik
hoorde namelijk in ... (12) 7. Dat
is geen mus maar een ... (4) 8. Als
ik de ... , borstel jij dan het paard?
(5) 9. Doe geen pruim op de taart,
maar gebruik een ... (4) 10. Een
appel eet je zo, het is beter als je
een sinaasappel ... (4) 11. Daniel
Termont is de burgemeester ...
(3,4).
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DE WINNAAR VAN PUZZEL 125 IS
S. BOR UIT DE PRINSES BEATRIXSTRAAT!
Je prijs wordt thuisbezorgd.

WIN EEN KADOBON VAN
MARESA’S HAAR&ZO
Wilt je weten welk kapsel bij jou past? Maresa
geeft je graag vrijblijvend advies en de beste
tips wat bij jou past.
Stuur vóór 28 oktober 2018 het antwoord
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!
WWW.MARESAHAARENZO.NL

Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook
inleveren via de brievenbus. Prins
Bernhardstraat 8, Schoonrewoerd.

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

Kunstwedstrijd ’Holland herinnerd’
draaiorgels, molens bij Kinderdijk, regenbogen,
Delfts blauw, fietsende mensen, Nederlandse
vlag,
vuurtorens,
windmolen
parken,
Amsterdamse grachten, waddeneilanden, de
Gouden Eeuw,
Elfstedentocht, ooievaars,
kerkgangers op zondagochtend, knotwilgen,
dijken langs de rivier, wilde bloemen, de
bloeiende Betuwe,
drop en stroopwafels,
regenbogen,
polsstokspringen,
Sail
Amsterdam.... en ga zo maar door.

Ook dit jaar wordt door het Leerdams
Kunstenaars Collectief een kunstwedstrijd
georganiseerd. Alle inzendingen worden twee
maanden bij Van der Wal interieuradviseurs in
Leerdam geëxposeerd. Jouw werk wordt dan
gecombineerd met de stijlvolle meubelen bij
Van der Wal, waardoor het nog mooier uitkomt.
De feestelijke prijsuitreiking met hapjes en
drankjes zal ook bij Van der Wal plaatsvinden.
Dit jaar wordt ook de ‘Van der Wal Publieksprijs’
uitgereikt.
Thema dit jaar is ‘Holland herinnerd’.
Het beroemde gedicht ‘Herinnering aan Holland’
van Hendrik Marsman is de inspiratiebron.
Een thema waar je alle kanten mee op kunt:
Landschappen langs rivieren, weilanden,
polders, kerken en kastelen, vissers, zeilers,
waterpret
voor
kinderen,
boerderijen,
boerderij dieren, schepen, dorpen, bomen
en bloemen, ijspret, bollenvelden, Hollandse
luchten,
Hollandse
klederdracht,
oude
meesters: Rembrandt, Vermeer, van Gogh enz.
Hunnenbedden, oude ambachten, vogels,

Doe mee en geef je fantasie de ruimte!
Alle kunstvormen zijn welkom. Schilderijen,
tekeningen, keramiek, textiele kunstwerken,
glas in lood, gedichten, sieraden, installaties
enzovoort. Geen ingekleurde kleurplaten.
Leeftijd vanaf 14. Deelname is gratis.
Sluitingsdatum 1 oktober 2018. Aanmelden
per email vóór die tijd is noodzakelijk.
Deskundige jury
De jury bestaat uit Ditske de With, Gerard
Akerboom en Corine Raaijmakers, allen
kunstenaars.
Voor informatie en aanmelding mail naar
sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl

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

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

WIJ HEBBEN EEN VERJAARDAG GEVIERD!
De ouderengym van Schoonrewoerd
vierde namelijk dat zij 30 jaar geleden op
26 juni 1988 voor het eerst samenkwam
om de strammer wordende spieren en
gewrichten soepel te houden.

Dit heugelijke feit werd gevierd in het
Partycentrum, het dorpshuis, waar de groep al
vanaf het begin wekelijks welkom is.
De meesten van de huidige groep waren
aanwezig om deze ochtend gezellig bij elkaar
te zijn, want zoiets moet gevierd worden. Er
werd door het Ouderenkontakt getrakteerd
op koffie met gebak, een spel en een lunch.
Aanwezig waren ook Martine en Colette van
Fysiotherapie praktijk De Wiel, welke iedere
week zorgen voor professionele begeleiding.

attentie. Het moet gezegd worden, bijna alle
vragen werden goed beantwoord. Het verschil
met de winnaars was maar twee punten!

Hieruit blijkt, denken wij, dat het wekelijks
samenkomen
om
daadwerkelijk
goede
en belangrijke oefeningen te doen om zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
functioneren, niet alleen nuttig is voor lijf en
leden, maar ook voor het brein.
Na de gezellige quiz werd de lunch aangevangen
door een heerlijke soep, gevolgd door een
keur aan lekker brood en beleg. Het was een
ontspannen sfeer waarin iedereen genoeglijk
met elkaar aan de praat was en er genoten
werd van het aangeboden lekkers.
Onderwerp van gesprek was ook ‘wie er het
langst op de gym was’. Dat bleek Mevr. Bets
van Beek te zijn, zij doet al bijna vanaf het
begin mee! En ze geniet er nog steeds van!
Naast dat haar lichaam er wel bij vaart is het
ook een plek voor ontmoeting en vriendschap,
zegt ze.

Deze keer werd er niet geoefend met allerlei
attributen en bewegingen, maar werden de
hersenen uitgedaagd met vragen over de
Nederlandse geschiedenis en ons Koninklijk
huis. Hersengymnastiek dus!
Na de koffie werd de groep in tweeën gesplitst
en werden de vragen afgevuurd door Jannette
Sinke. De groep die de meeste vragen goed
had kunnen beantwoorden kreeg een kleine

zodat er thuis ook geoefend kon worden
met bepaalde spieren, en de eventuele
stress weggewerkt kan worden.
We kijken terug op actieve jaren met
een groep die de organisatie zelf in de
hand heeft.
Actieve vrouwen en mannen. Soms
lijkt het alsof er wat weinig animo is,
en dan is er opeens weer een groep die
het heel fijn en belangrijk vindt om van
het aanbod om op een goede manier te
bewegen en handige tips om goed te
functioneren gebruik te maken!

Er werd door Colette een oorkonde
uitgereikt met de belofte dat zij een
aantal nieuwe attributen zouden
schenken aan de Ouderengym, ter
gelegenheid van dit jubileum.
Aan het einde van deze feestelijke
ochtend moest er nog een groepsfoto
gemaakt worden, wat voor enige
hilariteit zorgde, toen de twee dames
van de fysio zich aan de voeten van de
deelnemers vleiden.
Als aandenken kregen alle leden van de
ouderengym een stressbal mee naar huis,

Er kunnen nog veel meer mensen bij, als
u zich aangesproken voelt, en
graag eens komt kijken of het
iets voor u is, kunt u terecht op
de woensdagochtend van 10 uur
tot 10:45 in het partycentrum.
Wij wensen de Ouderengym
nog een goede en bewegelijke
tijd toe, in de hoop dat deze
activiteit nog lange tijd mag
blijven voortbestaan voor ons dorp!
Het Ouderenkontakt

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:

Wie is Jezus?
We zochten het uit op de VakantieBijbelClub 2018
Op 21, 22 en 23 augustus 2018 kwamen
zo’n 130 kinderen in het dorpshuis van
Schoonrewoerd bij elkaar om het samen over
Jezus Christus te hebben. Wie is Hij, wat doet
Hij en waar woont Hij? Wat we deze dagen
ontdekt hebben, willen we niet voor onszelf
houden. Heel Schoonrewoerd moet dit weten!

besefte dat Jezus Gods Zoon is. Hij loofde en
bedankte Hem en was intens gelukkig.
De Bijbelvertelling werd verwerkt met
behulp van verrassingskleden die vol zaten
met verband, pleisters, bedankkaartjes etc.
Vervolgens veranderde het dorpshuis in een
heuse knutselclub en het parkeerterrein in
een ware bouwplaats. De kinderen van groep
1 en 2 knutselden een lampje.
De kinderen van groep 3 t/m
6 mochten kiezen of ze een
reddingsboei, boot, lampje,
pennenbakje, armbandje, of
iets anders moois knutselden.
De werkjes gaven de kinderen
aanleiding om elkaar nog meer
over Jezus te leren, namelijk dat
Hij licht is, schoon maakt, redt,
en dat Hij zei dat je een huis
nooit op zand moet bouwen.

Dag 1 – Dinsdag 21 augustus
Jezus vergeeft en geneest
Het zingen van de kinderen zorgde samen met
het enthousiasme van de muziekgroep voor
een gezellige sfeer in het dorpshuis. Tijdens
de sketch leerden Bram en Bert ons wat Jezus
doet, namelijk vergeven en genezen. Als
we Jezus willen volgen moeten we daarom
degenen die ons verdriet doen, ook vergeven.
Een super moeilijke opdracht, maar we
kwamen er achter dat de uitwerking hiervan
juist positief is.

Dag 2 – Woensdag 22 augustus
Jezus zoekt en redt mensen
Op dag twee werd er verteld over een herder.
Die herder hield van zijn 100 schapen en
verzorgde ze met liefde. Op een dag merkte
hij echter dat hij nog maar 99 schapen had. De
herder zocht het ene schaap op en redde het.
Dit verhaal, een gelijkenis, bleek over Jezus te
gaan. Hij zoekt namelijk als een herder naar
mensen, kinderen die zijn weggelopen en redt
ze.
De groepen 3 t/m 6 maakten deze ochtend hun
knutsels af, terwijl de groepen 1 en 2 buiten
spelletjes speelden, waarbij het op deze mooie
dag niks gaf dat ze een beetje nat werden. Op
de bouwplaats werden inmiddels de contouren
van een echte molen zichtbaar.
Na deze inspanningen was het tijd om samen
te genieten van heerlijke pannenkoeken.

De Bijbelverteller, die elke dag kwam vertellen
uit de Bijbel – het boek waarin je moet lezen
wanneer je over Jezus wilt leren – vertelde
hier een verhaal over. Het ging over 10 zieke
mannen. Zij werden veracht en hoorden
nergens meer bij. Toen Jezus hen echter
tegenkwam, keek Hij hen met liefde aan. En dat
niet alleen, Hij genas hen. Een van de mannen

Tijdens het eten werd met een proefje duidelijk
gemaakt waarom en hoe Jezus redt. Druppels
inkt verspreidden zich door een vaas met
water. Hetzelfde gebeurt met dingen waarmee
wij elkaar het leven zuur maken (zonden). Ze
doortrekken ons hele leven. Maar toen het
water overgegoten werd in een andere vaas
(wanneer we ons leven aan Jezus geven),
verdween alle viezigheid.
Na het eten zochten de oudere kinderen naar
vossen in Schoonrewoerd.
Dag 3 – Donderdag 23 augustus
Jezus heeft macht en geeft veiligheid
Op de laatste ochtend ontdekten we door
middel van de sketch en het Bijbelverhaal dat
mensen hun macht vaak gebruiken om er zelf,
ten koste van anderen, beter van te worden.
Jezus is zo niet. Zijn macht, waarmee Hij zelfs
een storm kan stoppen, gebruikt Hij juist om
veiligheid te bieden. Hij blijft altijd bij je.

De kinderen van groep 1 en 2 versierden een
kussensloop, om na zo’n intensieve week
lekker te kunnen slapen. De groepen 3 t/m 6
ontdekten allerlei wonderlijke dingen bij het
doen van proefjes. De jongens en meiden van
groep 7-8 legden de laatste hand aan hun
bouwwerken, van waaruit ze ’s avonds een
verkoping hielden en zo het mooie bedrag van
€335,79 ophaalden voor Kika.
Tijdens de afsluitingsavond ontdekten we,
samen met iedereen die het maar wilde horen,
dat Jezus niet alleen vroeger hier op aarde was.
Hij is naar de hemel gegaan, maar gebruikt
nu mensen hier om Zijn Koninkrijk, waarin
vergeving, genezing, redding en veiligheid
centraal staan, op te bouwen. Hij zal ook weer
terugkomen en dan zal dat Koninkrijk volmaakt
zijn. De kinderen leerden hierover:
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij
gegeven worden. (Mat 6: 33)
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar deze
Jezus? Zoek dan verder uit wie Hij is, door in
de Bijbel te lezen en de diensten in de drie
kerken van ons dorp te bezoeken. Stuk voor
stuk hebben zij het daar elke zondag over
deze Man!
Een hartelijke groet van Petra Pennenlikker
Iedereen bedankt voor de hulp, inzet, het
vertrouwen en de ondersteuning! We hopen
en bidden dat God Zijn Koninkrijk uitbreidt in
Schoonrewoerd.

Nieuwbouw: Watersnip

Bourgondische dorpsmaaltijd
Weken voordat de dorpsmaaltijd daadwerkelijk
stond gepland, draaiden de vrijwilligers al
overuren. Na het enorme succes van vorig jaar
lag ook voor dit jaar de lat heel erg hoog voor
de organisatie. Door de grandioze verkoop
van alle picknicktafels voorafgaande aan de
dorpsmaaltijd van 2017 was de uitdaging voor
dit jaar nog groter. Want waar laten we straks
250 mensen zitten en eten? Door en met de
inzet van vrijwilligers draaide de werkplaats
bij Middag overuren, het Ambachtsplein
was weer een feit. Kilometers hout werden
geschaafd, verbindingen werden gefreesd en
zo ontstonden er robuuste authentieke banken
met bijbehorende tafels. En de mensen van
het Ambachtsplein maakten hun ambacht ook
echt waar! De banken en stoelen zijn geheel
demontabel en zonder spijkers en schroeven
staan ze zo weer in elkaar.
En op zaterdag 30 juni kijk je je ogen uit
als je het dorpsplein passeert. Het plein is
ondertussen veranderd in een enorm terras
waar deze robuuste en authentieke tafels een
plek hebben. In het voorbijgaan lijkt het of
ze er thuis horen. Het aloude kerkgebouw,
de pastorie, bomen met een enorme
bladerkroon en de toren die boven alles uit
steekt, even denk je dat de tijd stil heeft
gestaan. Maar nee er staat niets stil; er is
volop activiteit. Om te zorgen dat straks bijna
250 mensen voldoende, warm en smaakvol
eten krijgen opgediend wordt er enorm hard

gewerkt. Weken vooraf heeft het team al een
eigen proeverij gehouden en werden de
gerechten voorgeproefd en de keuze werd
gemaakt. En dan is het even stil, iedereen
zwijgt en luistert, een gebed voor de maaltijd,
voor de één een gewoonte en voor de ander
een herinnering. Maar dan vormen honderden
stemmen samen dat ene gebed wat Jezus ons
leerde; ‘Onze Vader die in de hemelen zijt...’
en wanneer het ‘amen’ klinkt genieten we
allemaal van die paar seconden stilte, wat een
verbondenheid!
Tijdens deze dorpsmaaltijd genoten we van onze
eigen streekproducten. De middenstanders
als bakker, slager, kruidenier, groenteman..
ze hebben allemaal hun aandeel geleverd aan

zijn. Dankbaar kijken we terug op deze
avond! Dank aan alle vrijwilligers die zoveel
werk hebben verzet. Door jullie tomeloze
inzet mocht ook deze dorpsmaaltijd een
groot succes worden. Maar ook dank aan
onze tafelgasten, samen met jullie konden
we dit BWK-feest vieren. Zo mogen we als
kerkelijke gemeente naar buiten komen,
zichtbaar voor ons dorp en voor elkaar. Een
gemeente waar er plek is voor iedereen
omdat er bij Gods vaderhart plek is voor
iedereen!

deze avond. Rond de klok van 5 uur zagen we
de eerste gasten verschijnen. Nee, ze kwamen
niet terecht aan keurig gedekte tafels. Al snel
kwam de eigen plank en het bestek met de
kroes op tafel. Op een zonovergoten avond
genoten we van het oerbrood, de radijsjes en
paprika. Gevolgd door overheerlijke
soep, vlees van de big en overheerlijke
gekruide aardappels. Maar niet alleen
van het eten werd genoten. Terwijl de
rook over het plein waaide, het vuur
werd opgestookt om het vlees op
temperatuur te houden, zorgde een
stralende zon voor warmte op het plein.
De dorpsmaaltijd is een plek van
ontmoeting geworden. Een plek waar
verbindingen worden gemaakt. Een
plek waar we met elkaar in gesprek
kunnen zijn, aan tafel delen we onze
verhalen. Als je zo op afstand het plein
overziet lijkt het even één familie te

Na dit geweldige moment kijkt u misschien
alweer uit naar het volgende event. Goed
om alvast in uw agenda te zetten want op
vrijdagavond 9 november verandert de
toren in een pannenkoeken keuken, een plek
waar u uw pannenkoek naar wens kunt laten
bakken, een plek waar we elkaar weer hopen
te ontmoeten. Weet dat u allen weer welkom
bent, BWK is er voor iedereen!

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: Birgit Versluis
2. Leeftijd: 17 jaar.
3. Broers/Zussen: 1 zus, Kirsten.
4. Hobby’s: Wielrennen, skeeleren en
feesten.
5. School: MBO Utrecht Sportacademie Opleiding: Sport- en
beweging coördinator fitness.
6. Leukste vak op school: Sport
Trainer Coach praktijk.
7. Ik heb een hekel aan: Als iets er
slordig uitziet.
8. Mijn favoriete sport: Wielrennen,
skeeleren en fitness vind ik ook
leuk.
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn bed.
10. Ik lust geen: Witlof.
11. Ik ben gek op: Eten, slapen en
sporten.
12. Ik word kwaad als: Iemand tegen
mij liegt.
13. Een slechte eigenschap van mezelf:
Een kort lontje hebben als ik
slecht geslapen heb.
14. Mijn favoriete vakantie:
Fietsvakantie.
15. Mijn favoriete muziek: Ik vind
eigenlijk alle muziek wel leuk. Van
deze tijd vooral Nederlands en
Engelstalig.
16. Mijn favoriete broek: Sportbroek
en sportlegging.
17. Mijn favoriete app op mijn
telefoon: Instagram.
18. Het leukste in het dorp:
Schoonrewoerdse markt.
19. Dit wil ik worden: Ik wil graag de
revalidatie in en zo door middel
van sport mensen weer op de
been helpen. Ook lijkt personal

trainer waar ik nu naar toe werk
via school me ook wel leuk.
20. Dit moet anders in het dorp: Meer
feestjes in het dorpshuis.
21. Tip voor jongeren: Doe alles op
jouw tempo, zo lang jij iets echt
wilt kom je er wel.
22. Volgende vragen aan:
Jordy ’t Lam.

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

Nieuws van de Dorpsvereniging
Het
bestuur
van
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd heeft de zomerslaap weer
achter zich liggen en pakt met frisse zin
de lopende en nieuwe zaken weer op. De
komende maanden zullen onder andere in het
teken staan van de fusie tot één gemeente
Vijfheerenlanden en een kennismaking met
de nieuwe organisatie. Het actuele nieuws en
de foto’s over onze activiteiten plaatsen we op
onze Facebookpagina.
Een paar vaste hoogtepunten
In deze periode van het jaar zijn de intocht van
Sinterklaas en het plaatsen van de kerstboom
een aantal vaste hoogtepunten.
Vorderingen
herinvulling
locatie
Regenboogschool
Op donderdag 5 juli hebben we een
bijeenkomst gehad met de omwonenden van
de voormalige Regenboogschool. In deze
bijeenkomst hebben we de werkzaamheden
van de werkgroep uit de laatste anderhalf jaar
nog eens doorgenomen en met name de laatste
ontwikkelingen besproken met betrekking tot
de herinvulling van de Regenboogschool. Het
zal voor velen inmiddels wel bekend zijn dat als
gevolg van de groei van het aantal leerlingen
van de Noachschool een deel van de locatie
Regenboogschool weer gebruikt gaat worden
voor huisvesting van de peuterspeelzaal en
de BSO. Zoals het er nu naar uitziet zal deze
situatie in ieder geval vier jaar duren. Dit
valt te relateren aan de hand van het huidige
geboortecijfer in het dorp. Het gedeeltelijke
hergebruik van de Regenboogschool is voor de
werkgroep een reden om de ideevorming over
de herinvulling te parkeren totdat er meer
duidelijkheid komt over de periode van het
hergebruik van de oude school.
Beperken snelheid op de Dorpsstraat
Op het moment van dit schrijven zijn de
kruispunten bij het café en de kaasfabriek
gewijzigd naar gelijkwaardige kruisingen.
Vooralsnog lijkt dit goed te gaan. Een aantal
zaken moeten nog uitgevoerd worden,
zoals een versmalling bij de komgrenzen,
het ophogen van de middenstrook op de
Dorpsstraat en het laatste stuk provinciale
weg omzetten naar een 60 km zone.
Over de laatste actie Schoonrewoerd 30 km,
op donderdag 6 september, valt in een ander
artikel in deze Klepper de ervaring te lezen.

Verkiezingsavond 6 november 2018
Op
21
november
2018
vinden
de
gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Om
kennis te maken met de nieuwe partijleden
en te helpen bij de keuze organiseren wij op
dinsdagavond 6 november 2018 een themaavond over de verkiezingen. In 2014 hebben
we dit ook gedaan en dit was een hele
interessante avond met een goede opkomst.
Deze verkiezingsronde hebben we als
thema gekozen “De leefbaarheid in de
dorpskern”. We zijn van mening dat dit een
passend thema is waarin de onderwerpen
Actualiteiten, Wonen, Zorg, Voorzieningen,
Veiligheid, Verkeer & Groen en Jeugd aan bod
kunnen komen.
Tijdens deze avond krijgen de politieke
partijen gelegenheid om hun partijprogramma
toe te lichten, hun visie voor de dorpskern
Schoonrewoerd voor de komende jaren te
geven en te debatteren met andere politieke
partijen. Bewoners krijgen ruimschoots de
gelegenheid om vragen te stellen.
De avond wordt geleid door Jos van den Berg,
oud-Schoonrewoerder en ervaren debatleider.
Het debat vindt plaats in het Partycentrum
Schoonrewoerd en start om 20:00 uur. Vanaf
19:30 bent u van harte welkom voor een kop
koffie of thee!
RTV Utrecht over de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden
Op hun website (https://www.rtvutrecht.nl/
nieuws/1817563/) valt te lezen en te zien wat
RTV Utrecht ‘ontdekt’ over de dorpen en steden
in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
De verslaggevers komen er onder andere
achter dat de kaasfabriek waar de Leerdammer
kaas gemaakt wordt niet in Leerdam staat .
Heel mooi nieuws is dat er een ambulancepost
komt bij de Brandweerkazerne!

namens het bestuur van DVS,
Bert van Toor en Rianda van der Heiden
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Stel je eens voor… een koude, winterse dag, het begint al een
beetje donker te worden, toch lopen er veel mensen naar het
dorpsplein, want op dat plein wordt op een heel bijzondere
manier het kerstverhaal verteld, door kinderen voor alle
dorpsgenoten!
Hallo kinderen,
Kerstmiddag -avond klinkt nog ver weg, toch willen we
jullie enthousiast maken voor de kerstmusical op D.V. 24
december 2018 in ons dorp. Het lijkt ons mooi om met
kinderen van groep 3 t/m 8 de kerstmusical

“Het lege boek””
op te voeren voor onze dorpsgenoten.

En… heb je er net zoveel zin in als wij?
Geef je dan nu alvast op bij één van de volgende personen
Heidi van der Poel, tel: 06-14402849
Dineke Kamp, tel: 06-25578773
Agnes Verhoeff, tel 06-23858791

Schoonrewoerd
Veiliger
Op donderdag 6 september hielden
Veilig Verkeer Nederland, de politie,
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd
en
een
aantal
kinderen
van
groep 8 van de Noachschool een
signaleringsmiddag. De bestuurders
van voertuigen werden er door de
kinderen op geattendeerd dat de
verkeerssituatie op de Dorpsstraat
recent is aangepast.
Er mag op de Dorpsstraat maximaal
30 kilometer per uur worden gereden
en daarnaast is de voorrangssituatie
op 2 kruispunten aangepast. Dit om
ervoor te zorgen dat iedereen zich
veilig kan bewegen op en rond onze
mooie Dorpsstraat.
De actie is door de bestuurders erg
goed ontvangen en de kinderen
mochten
aan
de
bestuurders
een kleine attentie uitdelen. Een
mooi initiatief voor een veiliger
Schoonrewoerd.
Danielle van Schaijk-Smeets

Nieuwbouw: Fruitgaerde

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!

za. 29 september
9.00 – 13.00 uur
Overheicop 1

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

Evenement
vitaliteit en
gezondheid
Rivas houdt op zaterdag 6 oktober een groot
evenement dat helemaal in het teken staat van
vitaliteit en gezondheid. Het evenement vindt
plaats in de Van Rappardhal, Wijnkoperstraat
5 in Gorinchem, en duurt van 10.00 tot 15.00
uur. Bezoekers kunnen zelf actief bezig zijn,
lezingen bijwonen, een gezondheidscheck
laten doen, ontspannen met een massage,
gezonde hapjes proeven en nog veel meer. De
toegang is gratis.

Activiteiten en workshops
Bezoekers van het evenement ‘VitaliTijd’
hoeven zich absoluut niet te vervelen. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om tafeltennis of jeu de
boules te spelen, een dansworkshop te volgen
of een les Curves fitness van een halfuur mee
te pakken. Maar ook bridgen en dammen
behoren tot de mogelijkheden. Tussendoor
kunnen bezoekers heerlijk ontspannen met
een hand- of stoelmassage. Belangstellenden
kunnen verder meedoen aan een workshop
‘Relaxercise’, ‘Stoelyoga’, ‘Chi Neng Qigong’
of ‘Energieverdeling’. De ergotherapeuten van
Rivas geven met behulp van een parcours tips
rondom valpreventie.
Lezingen en informatiemarkt
In de centrale hal kunnen bezoekers
struinen langs een keur aan stands op de
informatiemarkt. Ook is het mogelijk om de
lezingen ‘Vitaliteit in de huidige tijd’ en ‘Het
effect van aromatherapie’ bij te wonen.
Metingen en checks
Onder de noemer ‘meten is weten’ is het
mogelijk om een vaten- en voetenscan te laten
verrichten, een handknijptest of stresstest te
doen en de voeten of algehele gezondheid te
laten controleren.
Eten en drinken
Natuurlijk is het mogelijk om tijdens het
evenement af en toe te pauzeren. In het
sportcafé kunnen bezoekers terecht voor
gezonde hapjes en drankjes. Ook zijn er
proeverijen. Maaltijdenexpres serveert een
kop soep en bij de kraam van de Rivas-koks
krijgt u informatie over smaakgestuurd koken
en kunt u hapjes proeven.
Aanmelden
Het evenement is gratis toegankelijk met een
vooraf, via www.rivas.nl/evenement, bestelde
toegangskaart. Het programma en meer
informatie vinden bezoekers eveneens op de
website. Houders van een Rivas Voordeelpas
ontvangen bij binnenkomst een goodiebag.

Oranjevereniging
Voor de vakantie hadden we een avond in het
partycentrum voor de dorpsbewoners; daar
waren veel van jullie aanwezig. Op deze avond
werden al verschillende thema's doorgeven.
Ondanks dat wij niet werken met een vast
thema zou het niet leuk zijn als er een paar
keer hetzelfde te zien is in het dorp. Hieronder
volgen de thema's die al bekend gemaakt zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Camping
Ooievaars
Schoonrewoerdse markt
Amsterdam
Ik hou van Holland
Struinen door de tuinen
Winter/Tirol /après ski

We gaan niet vertellen waar deze straten
zich bevinden, maar als je iets weet voor je
straat, maak het dan bij Anca Spronk bekend
(Kalverweg 27). Dit om te voorkomen dat jullie
idee al wordt gedaan.
De
datum
van
onze
feestweek
is
donderdagavond 25 april t/m zaterdag
4 mei 2019. Wij hebben voor deze datum
gekozen omdat in deze week ook alle
schoolkinderen vakantie hebben.
Op 4 mei willen wij graag een reünie houden
voor oud-inwoners van Schoonrewoerd.
Dus kent u of jullie mensen die vroeger op
Schoonrewoerd gewoond hebben en al jaren
geleden verhuisd zijn? Naar deze mensen
zijn wij op zoek. Wat zou het leuk zijn om de
feestweek af te sluiten met een weerzien van
al deze mensen.
Wij gaan aan de slag om de reünie vorm te
geven. Houd de klepper in de gaten voor
meer nieuws over deze activiteit. En maak
oud-inwoners enthousiast voor deze dag.
Heeft u of heb jij ideeën voor deze dag, deel ze
dan met Anca Spronk, Lia de Jong en Francis
Klijmij.
Als u nog geen lid bent van de Oranjevereniging
en u dat wel wilt worden, haal dan een

inschrijfformulier
Bernardstraat 8.

bij

Rik

Middelkoop,

Geboortenieuws: Bij ons bestuurslid Francis
Klijmij is op 21 juli een gezonde jongen geboren
met de naam Justin. Vanaf deze plaats wensen
wij Francis en haar gezin heel veel geluk.
Wij gaan verder om de feestweek vorm te
geven. Heeft u of jij vragen stel ze gerust aan
een van ons.
Agnita, Rik, Lia, Anne, Francis en Anca

Uit de oude doos van ‘De Gecombineerde’

Na de vakantie gaan wij als Oranjevereniging
weer verder met het voorbereiden van de
aankomende feestweek. We zijn weer
uitgerust en kunnen met veel enthousiasme
verder met de invulling van het programma.

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

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

ACTIVITEITENKALENDER
september
29 september

9:00-13:00 uur

oktober
1oktober
3 oktober
4 oktober

19:30 uur
20:00 uur

6 oktober

10:00-15:00 uur

13 oktober
18 oktober

10:00-16:0 uur
20:00 uur

23 oktober
27 oktober

vanaf 18:00 uur

november
1 november

20:00 uur

6 november

20:00 uur

Grote rommelmarkt Gereformeerde Kerk, in en rond de
Rommelschuur
Sluitingsdatum Kunstwedsrijd ‘Holland herinnerd’
Najaarsavond Ouderenkontakt, Partycentrum
Dialezingen over Suriname en de Verenigde Arabische Emiraten,
Natuur- & Vogelwacht, in de Schaapskooi
Rivas-evenement ‘Vitaliteit en gezondheid’ in de Van Rappardhal,
Wijnkoperstraat 5 Gorinchem
Open dag Natuur- & Vogelwacht, De Schaapskooi
Dialezingen over de Noordhollandse natuur, Natuur- &
Vogelwacht, in de Schaapskooi
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Nacht van de Nacht, voor activiteiten zie www.natuurcentrum.nl

9 november
19 t/m 23 november
21 november
24 november
14:00 uur
27 november
vanaf 18:00 uur

Dialezingen over Limburg, Natuur- & Vogelwacht,
in de Schaapskooi
Thema-avond gemeenteraadsverkiezingen, DVS, in het
Partycentrum
Pannenkoekenmaaltijd, BWK commissie Hervormde Gemeente
Mandarijnenverkoop Ouderenkontakt
Gemeenteraadsverkiezingen
Sinterklaasintocht, start op het Dorpsplein
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

december
15 december
24 december

Ambachtsdag op het Ambachtsplein
Kerstmusical op het dorpsplein

-

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

