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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdachtentwintig

Het ORANJENUMMER ligt voor u. Boordevol 
nieuws over het dorp, want daar is veel gebeurd 
de afgelopen weken: de slager dicht, de 
bakker weer open en een stevige verbouwing 
bij Ad de Jong. In deze Klepper staan we er 
uiteraard bij stil. Ook veel nieuws over de 
komende weken, want er komt zoveel aan: 
o.a. een hele week feest rond Koningsdag. De 
inzet van vrijwilligers bij dit alles is onmisbaar 
en bewonderenswaardig!

Schoonrewoerd is een levendig dorp, dat 
zeggen we vaak. Dat ervaren we des te 
meer. In dit dorp is, zoals Lieneke de Bruijn 
in 50-vragen zo mooi zegt: de combi school-
kerk-wonen zichtbaar en voelbaar. Wonen in 
de brede zin van: een fijn huis, winkels bij de 
hand, mogelijkheden om je vrije tijd te vullen 
en te ontspannen. Jong en oud zijn in de weer. 

Dat ziet u ook weer aan deze Klepper: 
een stapel tekeningen lag klaar om dit 
Oranjenummer op te sieren. Moeilijk kiezen! 
Naast de tekening op de voorkant hebben 
we dus ook in de Klepper weer tekeningen 

geplaatst, want eigenlijk verdienden zoveel 
kinderen met hun kunstwerk een ereplaatsje.  

De combi van school-kerk-wonen… zichtbaar 
ook in nieuws vanuit de Noachschool waar op 
12 april het ‘wolkenbankje’ wordt geplaatst. 
Dit cadeau van de oude gemeente Leerdam 
mag een mooi plekje worden om te rusten, 
te dromen en met elkaar te praten. Nieuws 
vanuit de kerken over de tentsamenkomst in 
de feestweek, de viering van de Stille Week en 
Pasen, een lezing over de Heilige Geest en de 
betrokkenheid bij elkaar in vele vormen.  
En woonnieuws? Nou en of… nieuwe woningen, 
nieuwe bewoners, nieuwe bakker, nieuw 
assortiment bij de supermarkt. Helaas ook: 
sluiting van de slager en afscheid van de 
oude bakker. Lees de interviews met Dick en 
Sieneke Molenaar en met Bram van Klei. Zij 
hebben een rijke geschiedenis opgebouwd met 
en in het dorp. 

De groen(te) pagina’s sluiten mooi aan bij het 
voorjaar, het frisse groen. Wat is er frisser van 
kleur en smaak dan de lente-ui? Zelfs de naam 
hoort helemaal bij het voorjaar. Lente-ui in 
een hartige taart, maar ook zo heerlijk in een 
salade. En wist u dat… ook een ui kan zweten 
en zelfs kan smelten? In de ‘Weetjes’ staat dat 
allemaal beschreven. 
In het Oranjenummer van de Klepper staat 
dit keer over de feestweek niet zo veel. De 
Oranjevereniging heeft immers een prachtige 
feestkrant gemaakt en huis-aan-huis verspreid, 
daar staat alles in. Petje af voor zowel deze 
presentatie  (want een krant maken is echt 
veel werk!) als voor het programma, Agnita, 
Anca, Anne, Francis, Lia en Rick. Het ziet er zo 
uitnodigend uit.

We wensen u veel leesplezier en een mooie 
lente. En alvast voor iedereen die examen 
doet dit jaar: goede oefening en veel succes! 
En bovenal: tot ziens bij de bakker, bij Ad de 
Jong, tijdens de feestweek of een wandeling, 
in de kerk of bij de school… 

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 129 is vrijdag 24 mei. Klepper 
130 zal rond 14 juni worden bezorgd.





Na ruim 47 jaar is eind maart een einde 
gekomen aan het vertrouwde gezicht: Dick 
Molenaar en zijn vrouw Sieneke die in de 
winkel staan met de vitrine altijd vol vlees, 
burgers, en de bekende grillworsten. Dick en 
Sieneke verhuizen binnenkort naar Meteren. 
Een opvolger is er niet. 

Twintig jaar oud was Dick, zijn verkering 
Sieneke eenentwintig. Hij was pas net vanuit 
Utrecht in Leerdam komen wonen met zijn 
ouders en had een middenstandsdiploma 
en een slagersvakschooldiploma in de hand. 
Zijn vader kocht voor hem de slagerij in 
Schoonrewoerd van Elbert Sprong en het 
werken kon beginnen. Zevenenveertig jaar 
later is een laatste zaterdag in maart de 
toonbank niet meer vol met vlees maar vol 
met cadeaus van klanten die afscheid komen 
nemen van het slagersechtpaar. Een portret 
van de slager en zijn vrouw. 

Spijt hebben Dick (66) en Sieneke (68) er 
achteraf nooit van gehad, vertellen ze vlak 
voor hun slagerij voorgoed sluit op een 
maandagavond in maart. Al was het wel altijd 
keihard werken. Nu heeft Dick artrose in zijn 

voeten en Sieneke is na een dag staan in de 
veelal koude winkel erg moe. ,,Dan is de pap 
echt wel op’’, zegt ze. De week begon voor de 
slager in de nacht van zondag op maandag. 
Zondagavond ging hij rond tien uur naar bed 
en als klokslag middernacht de zondag voorbij 
is, stapte Dick eruit om z’n worsten te maken. 
Grillworst, kookworst, boterhammenworst, 
enzovoort. Ondertussen ligt Sieneke dan 
nog op bed, maar als ze wakker wordt in de 
ochtend hoort ze aan de worstmachine hoe ver 
Dick inmiddels is. Alles gebeurde met het vlees 
dat de slager uit Twente liet komen. Want op 
de boerderij in Oldenzaal, met eigen kleine 
slachterij, zogen de kalfjes bij hun moeder, 
liggen de koeien in de wei, grazen ze in de 
weiden van Staatsbosbeheer en zagen Dick en 
Sieneke met eigen ogen hoe de koeien relaxt 
in de stal lagen. ,,Ze zijn daar gewend aan 
mensen en hebben een goed leven gehad’’, 
legt Sieneke uit. ,,Als dat niet zo is, dan merk 
je dat aan het vlees. In het verleden kocht ik 
koeien bij de boeren en kon ik aan het vlees 
zien of de boer een rustig of onrustig mens 
was. Goed vlees komt bij rustige boeren 
vandaan’’, vult slager Dick aan, die overigens 
sinds 24 jaar niet meer zelf slacht. 

De pap is op, maar de herinneringen blijven...
Slagerij Molenaar sluit de deuren



De klanten kwamen vanuit het hele land 
naar Dick en Sieneke toe. ,,Een klant uit 
Leerdam verhuisde naar het Drentse Pesse 
en komt nog altijd hier vlees halen. Maar 
ze komen ook uit Delft en Arnhem, het zijn 
veelal Leerdammers die verhuisd zijn. Ze 
komen voor de glutenvrije producten. Daar 
hebben we ons in gespecialiseerd. Maar 
mensen komen voornamelijk voor het pure 
vlees waaraan geen antibiotica is gespoten 
of houdbaarheidsmiddelen om het langer 
goed te houden. Ik was onlangs bij een grote 
supermarkt en zag wat er allemaal aan vlees is 
toegevoegd aan suikers en ingrediënten. 
Dat is niet goed’’, zegt Dick. 

Maar het vlees van Dick en Sieneke is niet alleen 
puurder maar ook duurder dan gemiddeld. 
,,De kwaliteit is altijd goed geweest en daar 
hebben we altijd een grote klantenkring voor 
gehad’’, zegt Sieneke. ,,De nieuwe bakker in 
het dorp kwam kennismaken en vroeg nog om 
tips. Ik zei: zorg ervoor dat je altijd kwaliteit 
levert. Daar mag je nooit concessies op doen. 
Zo hebben wij het ook altijd gered, ook door 
diverse crisissen heen.’’ Een crisis kan voor 
de slager ook goed uitpakken, weet Dick. ,,In 
de nasleep van de kredietcrisis besloten veel 
mensen minder uit eten te gaan, maar kwamen 
dan wel goed vlees in de slagerij kopen.’’ 

Dick kan slachten. Een koe van top tot teen 
uitbenen en uitsnijden. Het gebeurde achterin 
de slagerij waar de takel die ooit de koeien 
omhoog hield, nog altijd aan het plafond 
hangt. en na wat zoeken in een metalen kast, 
vindt Dick ook nog een ‘pistool’ waarmee hij 
de dieren afschoot. 

Daar Dick een hele koe slachten kan van 
top tot teen, moeten we Sieneke ook niet 
uitvlakken, want toen Dick met een hernia een 
aantal maanden uit de running was, leerde 
Sieneke haar mannetje te staan in de slagerij. 
,,We keken elkaar aan en ik zei: ‘de schouders 
eronder’’, blikt Sieneke terug op die periode 
waarin ze ook leerde om een ham uit te snijden. 
,,We hebben goed personeel gekend en onze 
kinderen hebben ook veel meegewerkt’’, zegt 
het echtpaar tevreden. 

Een opvolger is er niet want iedere slager die 
voor zichzelf begint wil groots werken. ,,Met 
lange toonbanken waar minstens tien man 
personeel achter kan. Dat is hier onhaalbaar, 
we staan hier op de drukke zaterdagen met 
vier mensen’’, vertelt Dick. 

De laatste kerstperiode was een enorm 
drukke en beladen. Terwijl bestelling zich op 
bestelling stapelde liepen Dick, Sieneke en 
het personeel met het geheim rond dat de 
winkel dicht zou gaan. ,,Maar niemand van 
het personeel mocht vertellen aan de klanten 
dat de slagerij inmiddels verkocht was aan 
de buren’’, vertelt Dick. Waarom ze moesten 
zwijgen? ,,We hadden wel verwacht dat er 
emoties bij kwamen kijken en dat kun je in die 
topdrukte vlak voor kerst niet hebben’’, legt 
slager Dick uit. De emoties kwamen toen het 
nieuws bekend werd in de eerste weken van 
januari wel. ,,We hebben klanten in tranen 
zien uitbarsten’’, vertelt het slagersechtpaar. 
Hoe dat mogelijk is? ,,Nou, ons stoppen raakt 
vooral ook mensen die om medische redenen 
goed vlees nodig hebben. We hebben voor hen 
nog geen goed adres in de regio gevonden’’, 
zegt Dick met spijt in de stem. 

Recepten van Sieneke 
Ze kreeg eens van een man die nog niet zo 
lang daarvoor weduwnaar was geworden een 
bos bloemen omdat ze wat kookadviezen had 
gegeven. Of het nu asters, anjers of chrysanten 
waren? Sieneke weet het niet meer; maar ze 
weet nog wel waaróm ze de fleurige bloemen 
kreeg. ,,Ik had hem verteld dat hij zijn vlees 
gewoon in een beetje roomboter moest 
bakken en dat daarna moest afblussen met 



een beetje water om lekkere 
jus te maken.  Hij had dat 
gedaan en was zo blij met 
dat advies dat ik de bloemen 
kreeg’’, zegt Sieneke met 
een glinstering in de ogen. 

Gijs Kool





Aan de lange geschiedenis van 110 jaar 
Bakkerij Van Klei midden op het dorp is een 
einde gekomen. Bram van Klei, kleinzoon 
van de oprichter, verhuisde in maart naar 
Bergambacht en verkocht de bakkerij aan zijn 
opvolger Henrik Wullems. 

De hele nacht staan? Ja, dat lukt nog nèt, 
ondanks problemen aan zijn benen en zijn 
gezondheid na vijftig jaar buffelen, vertelt 
Bram van Klei (65) in zijn grote bakkerij. 
Het is een dinsdagmiddag in maart rond het 
middaguur. Opvolger Henrik Wullems is druk 
met het inpakken van broodjes, samen met de 
dochters van Bram van Klei die hem wegwijs 
maken in deze grote bakkerij. Bram van Klei 
hielp vannacht weer met het bakken van 
het brood, ondanks dat hij de bakkerij heeft 
verkocht. Hij pakt twee saucijzenbroodjes van 
een plaat die net uit een oven komt en legt ze 
op een van de grote witte werkbanken. ,,Zo, 
deze moet je echt even proeven’’, zegt hij met 
een glimlach terwijl hij op een van de stoelen 
neerploft. 

Hoe het ritme van Bram van Klei eruit zag? 
‘s Nachts begon hij om half drie in zijn bakkerij 
aan de Dorpsstraat en werkte de klok rond en 

langer: tot vijf uur ’s middags. ’s Avonds vroeg 
naar bed? ,,Nou dat niet’’, vertelt hij. ,,Ik heb 
niet zoveel slaap nodig, dat is wel handig als 
bakker.’’ Vrijdagavond sliep Van Klei altijd maar 
kort, hij werkte de hele nacht door om voor 
de drukke zaterdag alles af te krijgen. ,,Een 
klant kwam eens midden in de nacht langs om 
brood te halen omdat hij wilde gaan vissen. Hij 
vroeg zich af waarom hij een halfje wit van de 
vorige dag kreeg. Die man had niet door dat 
brood van begin tot eind vijf uur onderweg is.’’ 

Op advies van de dokter ging hij negen jaar 
geleden al een dagje extra dicht. Dat hielp om 
het nog een paar jaar langer vol te houden. 
Van Klei blijft de komende maanden nog 
een aantal keer per week vanuit zijn nieuwe 
woonplaats Bergambacht naar Schoonrewoerd 
rijden om Wullems te helpen. ,,Ik ken alle 
geluiden van de machines in de bakkerij en ik 
leid zijn nieuwe broodbakker op.’’ Dit betekent 
dat Bram de komende weken nog altijd op 
maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag in het 
dorp te vinden is om zijn opvolger op weg te 
helpen.

Afscheid van bakker Van Klei 
‘Brood is vijf uur onderweg, daar staan mensen niet altijd bij stil’

Foto: Cor de Kock



Eigenlijk wilde Bram van Klei bij de politie. Hij 
wachtte in 1972 dan op een oproep voor een 
keuring toen bleek dat zijn vader ziek was. Hij 
besloot zijn vader te helpen en voor hij het 
wist zat hij er helemaal in. ,,Ik werkte vanaf 
mijn vijftiende al mee en kende zijn ritme, 
dus ik wist wat me te wachten stond. Als je 
vanuit een burgergezin zou komen, dan red 
je dat bakkersbestaan niet.’’ Zijn eigen twee 
zoons (hij heeft ook vier dochters) raadde hij 
af om bakker te worden. De bakker maakte in 
die vijftig jaar weinig snipperdagen op en was 
altijd aan het werk, behalve een paar weken 
vakantie in de zomer. ,,Zo’n ritme bouw je op 
en dan weet je niet beter’’, klinkt het nuchter. 
Op zondag werkte de bakker principieel nooit, 
ook niet bij extreme drukte zoals Kerst of 
Sinterklaas. 

Zijn schoonzoon heeft een bakkerij in 
Bergambacht die stroopwafels bakt, daar 
wil Bram naast het opleiden van de nieuwe 
bakker, ook klusjes voor gaan doen nu hij met 
pensioen is. 

Het begin van de Familie van Klei aan de 
Dorpsstraat was in 1909 toen opa Nicolaas van 
Klei de bakkerij begon. Hij werd opgevolgd 
door zoon Thijmen, de vader van Bram. 
Bram zelf besloot op zijn achttiende de 
bakkerij van zijn vader over te nemen en ging 
naar de bakkersschool in Utrecht. De laatste 
jaren van zijn loopbaan werkte Bram van Klei 
alleen in de productie. Wel had hij veel steun 
van zijn vrouw en kinderen. Waar hij vroeger 
ook bezorgers had en een aantal bakkers die 

met hem mee werkten, 
kon hij het de laatste jaren 
zelf af. ,,Als je bezorgde 
kwam je de mensen tegen, 
je was op de hoogte van 
alle nieuwtjes. Nu kwam ik 
vanuit de bakkerij weinig 
in de winkel en dus miste 
ik ook veel. Het was wel 
wat lastiger om alles bij te 
houden.’’ 

De klanten komen uit 
Schoonrewoerd, maar 
ook uit de regio. Klanten 
komen vanuit Vianen, 
Amsterdam en Nieuwegein 
of Heemstede bij Haarlem. 
,,Dat zijn vaak mensen die 
ons van vroeger nog kennen 
en een aantal producten 
graag van ons proeven. 

Vooral de speculaas en de stollen gingen het 
hele land door. Dat is toch leuk dat ze daarvoor 
hier naartoe komen.’’ 

Wat de bakker deed ter ontspanning tijdens 
die jaren? ,,Ik stapte ’s ochtends vroeg nog 
wel eens op de fiets voor een tochtje in de 
omgeving. Dan nam ik mijn brood mee en 
reed ik de Acquoyse Meer in om te ervaren hoe 
de natuur ontwaakte en om de herten te zien. 
Dat heb ik altijd erg mooi gevonden. Daar at ik 
dan in alle rust mijn brood op.’’

Gijs Kool



Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie 
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Liefst 
groente van het seizoen, zoals deze keer in 
de hoofdrol: lente-ui. Die is fris groen, zacht 
pittig en elegant van vorm, een mooi teken 
van het voorjaar.

Hartige taart met uien voor 4 personen

6 plakjes diepvriesbladerdeeg
650 gram uien
150 gram ontbijtspek
1 el olie
4 eieren
peper
zout
2 dl kookroom
wat fijngesneden verse peterselie
camembert
quichevorm of springvorm van 24-26 cm

De oven voorverwarmen op 200 graden. Het 
bladerdeeg laten ontdooien. Uien pellen en in 
dunne ringen snijden. Ontbijtspek in dunne 
reepjes snijden. 
Doe de olie in een pan en bak de ontbijtspek 
even in de hete olie. Schep de spekreepjes eruit 
en fruit de uien in het spekvet tot ze goudgeel 
zijn. Doe de spekjes erbij en de fijngehakte 
peterselie. Laat alles afkoelen. 
Bekleed de ingevette bakvorm met bladerdeeg 
en prik wat gaatjes in de bodem. Verdeel de 

uien met het spek over de bodem. Klop de 
eieren los met peper, zout en room en giet 
dit over de ui/spek mengsel. Laat de taart 
in het midden van de oven in 35-40 minuten 
goudbruin en gaar worden. 
Snijd de camembert in lange repen. Leg dit de 
laatste 5 minuten baktijd op de taart en laat 
het smelten. Eet smakelijk.

Wij eten dit regelmatig en vinden het heerlijk. 
Het is een makkelijke en lekkere maaltijd, 
zeker voor als je niet veel tijd hebt om eten te 
koken. Men kan dit van te voren klaarmaken 
en net voor het eten een half uurtje in de oven 
zetten.

De frisse voorjaarssalade met lente-ui 
smaakte er heel erg lekker bij. Een zeer goede 
combinatie. Het testteam sluit hierbij aan. 
De taart smaakt lekker, zoals ui kan smaken, 

hartig met een vleugje 
zoet. De ovenschaal ging 
tot de laatste kruimel 
leeg. In de vegetarische 
versie werden de spekjes 
niet gemist. Ook een 
mooi gerecht als je een 
dag buiten aan het werk 
bent geweest.

De salade oogt fris en 
is lekker knapperig. De 
pittigheid van de lente-ui 
moet wel gebalanceerd 
worden met voldoende 
vinaigrette of met een 
romiger saus op basis van 
slasaus met of zonder wat 
yoghurt. Voor wie een 
gevoelige maag heeft, of 
kinderen aan tafel, is het 
advies om de helft van de 

lente-ui te vervangen door zilveruitjes.

Frisse salade met lente-ui voor 3 personen
0,5 krop ijsbergsla
0,25 rode paprika
5 lente-uien
1 eetlepel witte wijn azijn
1 theelepel mosterd
3 eetlepels olijfolie
voor de liefhebbers wat dillegroen

De groen(t)e bladzijde



Snijd de ijsbergsla zeer fijn. Was en laat drogen. 
Variatie tip: in de zomer zijn de bredere repen 
smakelijker. Was de rode paprika, snijd er een 
kwart uit, verwijder de pitjes en het wit. Snijd 
het in fijne reepjes en van de reepjes fijne 
blokjes. Schoon en was de lente-uien, snijd 
het groen in ringen die net zo breed zijn als 
hoog. 
Meng voor de vinaigrette de olie, azijn en 
mosterd door elkaar en klop stevig tot het mooi 
egaal is. Meng eventueel wat dille of andere 
verse kruiden er door. Variatie tip: in het 
voorjaar kan dit ook molsla of wat veldzuring 
zijn.
Meng alles door elkaar in een ruime slakom en 
serveer.

Koolhydraatarme variatie
De uientaart kan ook in een gesloten 
quichevorm of ovenschaal gebakken worden 
zonder bladerdeeg. Het is even spelen of er 
dan 1 of 2 eieren door de uien moeten om een 
stevig geheel te krijgen.

Weetjes over uien
Wat ik de gewone ui noem heet ook wel gele 
ui. Er zijn van deze grootte ook een witte 
en een rode versie. Dan nog de zoete ui, 
wat meer lichtgeel van kleur. En de kleinere 
zoals sjalotten, zilveruitjes, St.Jansuitjes en 
bosuitjes. Bij de bosuitjes wordt het groen ook 
gegeten, net zoals van de lente-ui.
Naast uien bestaan er binnen dezelfde familie 
(voor de biologen onder ons, binnen hetzelfde 
geslacht) nog andere pittige gewassen. 
Bijvoorbeeld prei, bieslook en knoflook als de 
meest bekende.

Een gele ui is op 
meerdere manieren te 
bereiden, waardoor de 
smaak verandert. Het 
meest pittig is de ui rauw. 
Gesnipperd of in ringen 
is er niet veel van nodig 
om een pittig accent aan 
een gerecht te geven. 
Wat mosterd doet voor 
de stamppot, dat kan een 
beetje rauwe ui doen voor 
de sla.
Hartiger smaakt de ui 
als deze gefruit wordt, 
het vuur staat dan matig 
tot hoog en de snippers 
of ringen worden in 
beweging gehouden in de 
pan met wat olie of boter 
tot ze goudbruin zijn.

Daarnaast is er een bereiding die de ui zoeter 
kan maken. In een Italiaans kookboek trof ik 
de term ‘smelten’ aan, anderen noemen het 
‘zweten’. De ringen of snippers worden heel 
langzaam in wat olie gegaard. Ze worden niet 
bruin, maar blijven wit, terwijl ze zacht worden 
en zoet van smaak terwijl een groot deel van 
de pittigheid verdwijnt. Datzelfde effect treedt 
ook in de pan met stoofvlees op, als de uien 
na het aanbraden en voor het langzaam garen 
worden toegevoegd. Daarvoor gebruik ik 
graag de kleinere uien of ik snijd de grotere 
in kwarten.

Het witte deel van de lente-uitjes kan 
makkelijk door elk ander gerecht waar ui of 
prei doorheen gaat. Iets bijzonders doen? Gril 
ze dan een paar minuten op de barbecue of in 
de grillpan. Serveer met wat zout en citroensap 
als bijgerecht.

Last van tranen bij het snijden van de uien? 
Een van de Engelse chefs die regelmatig op 
tv komen, sprak daarover de woorden: veel 
oefenen, dan kun je het snel en zit je maar kort 
in de scherpe lucht. Onze tips: spoel de uien 
na het pellen even af, neem een slok water in 
de mond en laat de kraan zachtjes lopen in de 
nabijheid van het snijden van de ui.

Wij wensen u smakelijk eten,

Gerda van Buuren en Marian Bosma



1. Naam: Lieneke de Bruin

2. Adres: Prinses Amaliastraat 38
3. Geboortedatum: 13 september 1986
4. Geboorteplaats: Zederik (Lexmond)
5. Beroep: Secretaresse bij Lelie zorggroep 

in Sliedrecht
6. Getrouwd met: Lennart
7. Kinderen: Roan (9), Noa (7) en Lisa (6)
8. Huisdieren: Een hamster
9. Hobby’s: Creatief bezig zijn, bakken
10. Leuk in je werk: plannen en organiseren. 
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: De reistijd en de bezuinigingen in 
de zorg

12. Lievelingsmuziek: Opwekkingsmuziek, 
Sela, Christian Verwoerd etc.

13. Wat voor soort Tv-programma’s vind 
je leuk/interessant: Ik volg heel weinig 
op TV, programma’s als Boer zoekt Vrouw 
en Heel Holland bakt volg ik graag.

 

14. Favoriete lectuur/boeken: Ik lees 
graag tijdschriften: de Jenthe en de Eva.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
Hardlopen, samen met een vriendin uit 
Leerbroek. Dus de ene week een rondje 
Leerbroek en de andere week een rondje 
Schoonrewoerd �

16. Lievelingseten: Pasta’s, wraps of 
zelfgemaakte pizza!

17. Mooiste auto: Onze Audi natuurlijk.
18. Mooiste/leukste vakantieland: 

Frankrijk, de keren dat we er op vakantie 
waren, was het er zo mooi en hadden we 
heerlijke temperaturen.

19. Favoriete vakantiebesteding: Genieten 
van de mooie natuur en oude stadjes 
bekijken. Maar zeker ook op een ligbedje 
aan het zwembad lekker bakken in de zon.

20. Wat vind je van de politiek: Daar houd 
ik me niet zo mee bezig. 

21. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: De AD-app.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht 
gekomen: We zochten een mooie plek 
waar kerk, school en een leuk huis was! 

23. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: Nog niet veel omdat 
we er nog maar 9 maanden wonen. In 
Leerbroek zaten we overal op en in… Even 
goed om eerst het dorp van een afstandje 
te leren kennen �

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: De 
Wiel, heerlijk om er te wandelen!

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
Achter de kaasfabriek.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Een 
mooie speeltuin en voetbalkooi voor de 
kinderen.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: Het dorpse, 
veel leuke activiteiten en de aanwezige 
winkels!

28. Wat vind je vervelend en waarom: De 
ellende en het verdriet wat mensen elkaar 
aan kunnen doen.

29. Waar ben je trots op: Op m’n man 
die z’n eigen hoveniersbedrijf (Brunea 
Hoveniers) runt en op m’n kinderen!

30. Waar heb je spijt van: Dat ik nooit de 
PABO ben gaan doen.



31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: Mensen die tijd maken voor 
een ander, omzien naar de ander of 
vrijwilligerswerk doen.

32. Wat is je hartewens en waarom: Dat 
we onze kinderen alles kunnen geven.

33. Voor het laatst gehuild: Van blijdschap 
om de geboorte van een heel lief klein 
neefje!

34. Leukste jeugdherinnering: Met 
vriendinnen kamperen achter ons huis.

35. Droomvakantie: Vliegvakantie naar een 
warm land in een hotel aan het strand…

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: 
Koningin Màxima.

37. Waar maak je je boos over: Als mensen 
elkaar onrecht aan doen.

38. Waar ben je blij mee: Dat we ons plekje 
hebben gevonden in Schoonrewoerd.

39. Waar heb je moeite mee: M’n grenzen 
aangeven..

40. Welke hoop koester je: Gezondheid, 
voor iedereen!

41. Goede eigenschap: Openstaan voor de 
ander.

42. Slechte eigenschap: Te veel 
verantwoordelijkheid nemen (in het 
huishouden bijv�), geen NEE kunnen 
zeggen.

43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 
Onze kerkelijke gemeenschap, onze 
familie, vrienden en de buren om ons 
heen.

44. Waar maak je je het meest zorgen 
om: Alle nieuwe ontwikkelingen, hoe ziet 
de toekomst eruit voor onze kinderen.

45. Je wint 1 miljoen euro, wat ga je 
ermee doen: Áls ik het zou winnen…
dan zou ik wel een vrijstaand huis kopen 
met nóg meer tuin en voldoende ruimte 
voor ‘ons’ hoveniersbedrijf. Goede doelen 
steunen en een heerlijke vakantie kan er 
dan misschien ook nog wel af �.

46. Gouden tip voor de klepper: Ga zo 
door! Erg leuk om zo wat meer info over 
het dorp en zijn bewoners te weten te 
komen.

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: 
Dat ik een gezelligheidsmens ben.

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd 
zou zijn: De speelplaatsen voor de 
kinderen in ons dorp.

49. Vraag van Dennis Doeser (50 vragen 
vorige keer): Jullie wonen nu sinds de 
zomer in Schoonrewoerd. Een mooi 

nieuw huis in een nieuwe straat. Hoe is 
de keuze op Schoonrewoerd gevallen? 
En hoe bevalt Schoonrewoerd tot nu 
toe? We woonden in een starterswoning 
in Leerbroek en waren op zoek naar 
een groter huis. In Leerbroek misten 
we de combinatie kerk-school-wonen 
in hetzelfde dorp. Dus we keken wat 
verder om ons heen. We zochten een 
dorp waar deze combinatie voor ons wél 
mogelijk was. En toen kwam het project 
Ooievaarszoom in beeld. Al met al heeft de 
verkoop van ons oude huis wat langer op 
zich laten wachten, maar hierdoor hebben 
we wel dit mooie huis aan de Amaliastraat 
kunnen kopen! We zijn voor ons gevoel 
helemaal nieuw gestart: Een nieuw dorp 
met allemaal nieuwe en gezellige mensen, 
een hele fijne en warme kerkelijke 
gemeente waar we lid zijn geworden en 
een hele fijne school. Zoals je al kunt lezen 
hebben wij het hier goed naar onze zin. 

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Bernard Zijderveld

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Wij hebben van 
heel dichtbij meegemaakt hoe je van je 
tuin een vijver kunt maken. Heb je met 
deze vijver het record van Schoonrewoerd 
verbroken?



Heropening 
Dagwinkel





Wandelen is gezond, voor iedereen en vooral 
voor mensen met diabetes. Daarom organiseert 
Diabetesvrij leven uit Schoonrewoerd in 
samenwerking met Rena Wandelsport uit 
Vianen en Huisartsenpraktijk De Wiel uit 
Schoonrewoerd de Nationale Diabetes 
Challenge 2019 met startpunt Schoonrewoerd. 

Hoewel de diabetes challenge gestart is voor 
mensen met diabetes, zijn ook mensen met 
chronische aandoeningen of overgewicht 
van harte welkom. Ook als u vanwege de 
gezelligheid mee wilt doen, mag u aansluiten. 
We houden rekening met ieders niveau en 
beginnen heel rustig. In september wandelen 
we samen met alle deelnemers uit heel 
Nederland de finale in Den Haag. De Gemeente 
Vijfheerenlanden vindt dit ook belangrijk en 
geeft subsidie voor vervoer naar Den Haag en 
terug.

Wandelen met diabetes… iedere stap telt
Vorig jaar is er een groep gestart in Vianen 
(zie Klepper april vorig jaar), dit jaar halen 
we de challenge ook naar Schoonrewoerd. 
We starten op woensdagavond 17 april om 
20.30 uur met een vrijwillige informatieavond 
in Café De Zwaan. Direct na de feestweek op 
zaterdagochtend 4 mei om 10.00 uur is er 
dan de nulmeting bij de huisartsenpraktijk 
De Wiel. Ook daar kun je aanvullende vragen 
stellen. Op woensdag 8 mei is de officiële 
eerste wandelavond om 19.30 uur, 
verzamelen op het Dorpsplein vanaf 19.15 uur.

De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief 
van de Bas van de Goor Foundation, die zich 
inzet om de kwaliteit van leven van mensen 
met diabetes te verbeteren door middel van 
sport en beweging. Al 1,2 miljoen mensen in 
Nederland hebben diabetes. Bij de Bas van 
de Goor Foundation doen ze onderzoek en 
ze hebben gezien dat wandelen de kwaliteit 
van leven verhoogt bij mensen met diabetes. 
In sommige gevallen kunnen mensen met 
diabetes type 2, na deze wandelchallenge zelfs 
medicatievrij worden.

Meer weten of meedoen? Kijk op 
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/
vijfheerenlandenchallenge/
Indien u meer informatie wenst over de challenge 
of aanwezig wilt zijn bij de informatieavond, 
neem dan contact op met Marian Bosma, e-mail 
marian@diabetesvrijleven.nl of 0618715310.

Marian Bosma





Mede naar aanleiding van het vorige stukje in 
de Raad kreeg ik de vraag van de redactie of ik 
wat meer wil schrijven over de Gemeenteraad 
Vijfheerenlanden. Nu, met alle plezier, moet 
ik zeggen. Want er gebeurt veel, heel veel 
in de Raad, niet altijd direct van belang voor 
Schoonrewoerd, maar soms ook wel. Daarover 
zo meer, maar eerst iets over de Raad zelf. Hoe 
werkt dat nou? Hoe komen we tot besluiten? 
Wie doet wat en zo meer.

De Gemeenteraad is ‘de baas’ van de gemeente. 
En uh... nee, dus niet de burgemeester: die 
is wel de voorzitter van de Raad en dus de 
gespreksleider, ook heel belangrijk, maar met 
z’n 31-en moeten we besluiten nemen over 
van-alles-en-nog-wat: bouwen en wonen, 
verkeer en vervoer, zorg, onderwijs, sport, 
economie, toerisme, gemeentebelastingen en 
nog veel meer. 
De inhoudelijke bespreking per onderwerp 
gebeurt in een van de drie commissies. Zelf 
zit ik in de Commissie Ruimte, Verkeer en 
Economie (RVE), daarnaast is er nog de 
Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) 
en Commissie Algemene Zaken (AZ). Na 
bespreking in de commissie wordt een officieel 
besluit genomen in de Raadsvergadering. Als 
we het eens zijn geworden in de commissie 
wordt het een hamerstuk in de Raad. Wil 
iemand nog graag iets veranderen aan 
het besluit, of zijn er specifieke vragen of 
verzoeken, dan wordt het een bespreekstuk 
in de Raad. De besluiten worden gepubliceerd 
via internet, maar ook in de krant, want niet 
iedereen heeft internet.

We vergaderen in Meerkerk in een 
mooie raadszaal. De raads- en 
commissievergaderingen zijn ook te volgen 
via beeld en geluid: een keertje meekijken en 
-luisteren kan ik zeker aanbevelen, krijg je de 
spelers ook eens in beeld. 
Goed, steeds naar Meerkerk dus, zo’n 1 à 2 keer 
per week, want naast de Raad is er ook nog 
ander overleg zoals informatiebijeenkomsten, 
overleg per fractie en vergaderen in een van 
de drie commissies. Inmiddels ken ik de weg 
van buiten, zowel met de auto als ook met de 
fiets.

Wat gebeurt er dan direct voor of in 
Schoonrewoerd? 
Een voorbeeldje van samenwerking in 
de uitvoering. Iedereen heeft inmiddels 
wel de wegversmallingen opgemerkt aan 
beide kanten van het dorp. Bedoeld om de 
snelheid in de Dorpsstraat terug te brengen. 
Het werkt zeker, maar is nog niet veilig en 
duidelijk genoeg. Hierover is rechtstreeks 
overleg geweest met enkele ambtenaren, de 
dorpsvereniging, een verkeersdeskundige en 
ook ik ben daarbij geweest. Resultaat is dat 
er een betere markering komt, reflectoren in 
de weg en ook enkele ribbels op de weg aan 
de kant bij de kaasfabriek. Daar wordt ook 
een extra vangrail geplaatst, want als je even 
niet oplet bestaat er gevaar dat je in het water 
terecht kunt komen. Als je dit leest hoop ik dat 
dit alles inmiddels is gerealiseerd... Zo niet, 
dan spreken we onze speciaal toegewezen 
wethouder hierop aan: Christa Hendriksen of 
onze wijkambassadeur Marjon van Driel.

Nou, volgende keer meer.
En als er iets is: spreek me gerust aan (gebeurt 
al vaak), stop eventueel een briefje in de 
bus met een idee of wens (want problemen 
zijn er al genoeg). Je weet me te vinden: 
M.E.L. Westenburgstraat 13. Via de mail: 
a.vd.leest.vvd@vijfheerenlanden.nl

Vriendelijke groet,
André van der Leest

Praat uit de Raad

LIEVE MENSEN 
HET HARTVERWARMENDE AFSCHEID 
HEEFT ONS HEEL VEEL GEDAAN 
DIT ZULLEN WE NOOIT VERGETEN 
HARTELIJK DANK DAARVOOR 

HARTELIJKE GROETEN VAN ONS 
SIENEKE EN DICK MOLENAAR



Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

The Careercoach ondersteunt u bij:

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







Het was dubbel feest op de Bezoekboerderij 
Het Achterhuis van Jan en José Zijderveld op 
15 februari, want Boaz vierde zijn verjaardag 
op de bezoekboerderij en… hij bleek de 
100.000-ste bezoeker te zijn!  

Samen met zijn vriendjes en ouders is de vijfde 
verjaardag van Boaz gevierd. De kinderen 
werden verwend met limonade en een 
dierentaart. Voor de jarige was er een cadeau 
en zijn vriendjes kregen dit keer ook een 
cadeautje. Het feest kregen ze aangeboden 
van Jan en José. 

Kinderfeestjes organiseren doen Jan en Jose al 
heel lang. Jose vertelt: “In maart 1998 kregen 
we de vraag,  toen nog van de gemeente 
Leerdam, om bij ons de boomplantdag 
te organiseren. Dat gebeurde met 200 
basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Toen 
kwam het idee om kinderen te laten zien 
wat er gebeurt op een boerderij. We hebben 
een cursus gevolgd en zijn begonnen met 
kinderfeestjes.” Voor Boaz en zijn vrienden 
was het een prachtig feest tussen de dieren. 
Ze genoten allemaal zichtbaar. 

De afgelopen 20 jaar is dat concept steeds 
verder uitgebreid. Feestjes voor families, 
verenigingen, scholen, personeelsuitjes, 
verrassingsmiddagen in de vakanties, opa en 
oma verjaardagen, jubileum-bruiloften, alles 
wat er gevierd kan worden, gieten Jan en Jose 
in een leuke ervaring.  

“We hebben veel verschillende programma’s 
voor jong en oud. Zelfs in de winter en als 
het regent kun je hier terecht.” In 2010 is 
het bedrijf verder gemoderniseerd en is er 
een nieuwe bezoekersruimte gebouwd met 
toiletten en aanpassingen voor rolstoelen 
en kinderwagens. Ook de programma’s zijn 
uitgebreid en de spelmogelijkheden vergroot.

Dat hier duidelijk vraag naar is, blijkt wel uit wat 
getallen die Jose opsomt: “Ondertussen hebben 
we al meer dan 4300 kinderfeestjes gedaan. 
En vele feesten voor groepen die variëren 
tussen de 10 en 200 of meer personen.” Op 
de bezoekboerderij kun je terecht voor actieve 
programma’s, ontspannende ervaringen, maar 
ook voor educatie. “Wij zijn een veelzijdig 
bedrijf en we kunnen ons makkelijk aanpassen 
aan onze bezoekers. Ons motto is dat we onze 
bezoekers een fijn feest willen geven.” Dus wilt 
u dat ook beleven, neem dan gerust contact 
op. Kijk op www.bezoekboerderij.nl.

100.000ste bezoeker bij Bezoekboerderij Het Achterhuis



Tentsamenkomst 
zondag 28 april 2019

Het organiserend comité van de 
Oranjevereniging heeft het initiatief genomen 
om op zondag 28 april in de feesttent aan 
de Kerkweg een tentsamenkomst te houden. 
Voor jong en oud zal het een sprankelende 
en inspirerende middag worden. We nodigen 
u, jou en jullie dus van harte uit bij deze 
bijzondere samenkomst met als thema: 
KONINGSDAG VOOR IEDEREEN!

De dag na Koningsdag gaan we ons richten 
op die andere Koning: Koning Jezus. In Zijn 
Koninkrijk is het niet de status of je positie 
die bepaalt of je welkom bent, maar Hij nodigt 
iedereen van harte uit om bij Hem te komen. 
Er is plek voor iedereen, voor Gods Koninkrijk 
is iedereen uitgenodigd. 

De inhoudelijke invulling is in handen van de 
Hervormde en de Gereformeerde Kerk van 
Schoonrewoerd. Ds. Erwin van der Poel zal 
voorgaan samen met Jolanda Lemcke. ArdJan 
Kaan zal ons muzikaal begeleiden. Er is een 
projectkoor gevormd met het koor Zout als 
basis, aangevuld met medezangeressen uit 
Schoonrewoerd en al wekenlang wordt er elke 
maandagavond gerepeteerd onder leiding van 
Alexander Prins. Ook de kinderen en jongeren 
worden benaderd voor muzikale inbreng. 

Vanaf 14.00 uur is de tent open en om 14.30 
uur beginnen we.  

Wees welkom, allemaal.







PowerWalkingClub

Schoonrewoerd en Leerdam in beweging 
brengen. Dat is het streven van Christel 
van der Meijden.

Met elkaar wandelen in een stevig tempo: 
Powerwalking is het nieuwe wandelen. 
Nieuwe mensen ontmoeten. Niet alleen maar 
samen, heerlijk in de natuur, werken aan een 
goede gezondheid.

Als je beweegt gaat er meer zuurstof naar 
je hoofd, waardoor je hersenen nieuwe 
verbindingen maken. Daarom word je van 
Powerwalken creatiever. En lopen in de natuur 

is helemaal goed. Je voelt de wind, ruikt 
de bloesem, ziet de rode besjes in de tijd 
verkleuren, de vogeltjes fluiten in het rond. 
Je wordt er hoopvoller van en je gedachten 
kunnen de vrije loop gaan.

Powerwalk trainer Christel van der Meijden 
helpt iedereen zijn doelen te bereiken. Betere 
gezondheid, betere conditie, beter in balans, 
meer energie en afvallen is wat wij bieden.

Wil jij een proefles mee doen of heb je vragen?
Bel 06-3037 2723 of stuur een e-mail: 
christel.vd.meijden@gmail.com

Powerwalking groet, 
Christel van der Meijden 









Akkerhof

Pr. AmaliastraatNieuwbouw





1. Naam: Tom Timmer
2. Leeftijd: 17
3. Broers/Zussen: 1 broer
4. Hobby’s: Voetbal en Fitness
5. School: ROC MiddenNederland 

Opleiding: Middenkaderfunctio-
naris

6. Leukste vak op school: 
Constructie 

7. Ik heb een hekel aan: Vroeg 
opstaan

8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Eten
10. Ik lust geen: Aubergine
11. Ik ben gek op: Horrorfilms 
12. Ik word kwaad als: Afspraken 

niet worden nagekomen
13. Een slechte eigenschap van 

mezelf: Ik doe weinig aan school
14. Mijn favoriete vakantie: Italië 

naar het Gardameer 
15. Mijn favoriete muziek: Rap/

hardstyle
16. Mijn favoriete broek: Desquared 

maar anders Pinokkio 
17. Mijn favoriete app op mijn 

telefoon: Snapchat
18. Het leukste in het dorp: De 

gezelligheid 
19. Dit wil ik worden: Projectleider 
20. Dit moet anders in het dorp: 

De wegblokkades bij de melkfa-
briek en het café moeten weg

21. Tip voor jongeren: Stay in 
school kids 

22. Volgende vragen aan: Tim van 
den Oever



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



Nieuws van de Dorpsvereniging

Activiteiten in de komende maanden hebben 
onze aandacht. In ons nieuws blikken we terug 
op de gebeurtenissen die zijn geweest en die 
ons tot aan de zomervakantie te wachten 
staan.

Een nieuwe locatie voor het zitelement 
Schoonrewoerd
Het plaatsen van het cadeau van de oude 
gemeente Leerdam, het zogenaamde 
wolkenbankje, heeft nogal wat Facebook-
stof doen opwaaien. In december 2018 
zou het zitelement als afscheid namens de 
gemeente Leerdam aangeboden worden aan 
de inwoners van Schoonrewoerd. Tijdens 
de afscheidsreceptie in december 2018 van 
burgemeester, wethouders en raadsleden in 
Het Partycentrum werd echter duidelijk dat 
het bankje nog niet geplaatst kon worden. 

Begin maart kregen wij bericht dat het bankje 
klaar was en of wij een datum konden kiezen 
wanneer het geplaatst kon worden. Wij konden 
echter geen speciale datum vinden en vonden 
bij nader inzien de plaats bij de tunnel ook niet 
zo geschikt ondanks dat hiervoor gekozen was 
op Facebook (zij het met weinig meerderheid). 
Wij hebben ons er nogmaals mee bezig 
gehouden en zochten een plaats waar veel 
dorpsbewoners dagelijks samen komen. De 
mooie nieuwe Noachschool leek ons een ideale 
plek en inmiddels hebben we met Kees de 
Korte een prima plaats op het schoolplein, vlak 
naast de ingang, gevonden. 

Op vrijdag 12 april a.s. zal het zitelement 
officieel in gebruik genomen worden (dat is dus 
precies op de dag dat deze Klepper uitkomt). 
De school organiseert dan een spelletjesdag/
sponsorloop en om 12.00 uur zal er een 
vertegenwoordiging van het gemeentebestuur 
van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
aanwezig zijn bij de onthulling. Als DVS 
hopen wij dat het zitelement bij de school 
goed gebruikt gaat worden,  door kinderen, 
personeelsleden en (groot)ouders. Wij nodigen 
u uit om een kijkje te gaan nemen bij het 
zitelement.

Rabobankclubkascampagne 
Dit jaar organiseert de Rabobank - voor de 
laatste keer - weer een Clubkascampagne 
onder de leden van deze bank. Deze leden 
kunnen verenigingen zo financieel hun steun 

geven. Om deze actie te promoten hebben wij 
als DVS weer een ludiek filmpje opgenomen. 
Op een winderige vrijdagmiddag hebben we 
eerst de eigengemaakte tekst ingezongen en 
vervolgens opnamen gemaakt in de speeltuin. 
Wij hadden er enorm veel lol in en hopen dat 
het u aanmoedigt om op de DVS te stemmen. 
Dit jaar willen we het bedrag bestemmen 
voor onderhoud en schoonmaak van de 
speelvoorzieningen in ons dorp. Op facebook 
is het filmpje te bekijken. 
De campagne loopt t/m 2 april en wij hopen zo 
spoedig mogelijk het bedrag bekend te maken. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw stem.

In memoriam
Het is voor ons niet gebruikelijk om een in 
memoriam te schrijven voor een van onze 
leden. 
Echter in dit geval maken wij een uitzondering:
Op vrijdag 8 maart jl. is ons lid Gijs van der 
Heijden op 53-jarige leeftijd overleden aan 
de gevolgen van een langdurige ziekte. Gijs 
was een zeer betrokken lid van de DVS en was 
bij de ledenvergaderingen altijd aanwezig en 
geïnteresseerd in het wel en wee van de DVS. 
Wij zullen hem als persoon op het dorp erg 
gaan missen. Wij wensen Tineke, Hans, Erik, 
Miranda en de naaste familie heel veel sterkte 
toe om dit gemis te verwerken. 

Beperken snelheid op de Dorpsstraat
We hebben nogmaals met een aantal 
verkeersdeskundigen van de gemeente en 
een aannemer gekeken naar de uitvoering 
van de wegversmallingen bij de komborden 
van het dorp. Wij waren niet tevreden over de 
uitvoering, dit werd ook volop beaamd door 
diverse bewoners van ons dorp.
Duidelijk werd dat er nog een aantal zaken 
verbeterd moeten worden met betrekking 
tot de zichtbaarheid. De bebording op de 
aanrijroutes wordt verduidelijkt, de witte 
verdrijvingsvlakken worden vergroot en er 
worden reflectoren in het asfalt aangebracht. 
Ook wordt rekening gehouden met de situatie 
aan de zuidzijde van het dorp waar de uitrit 
van de parallelweg langs de Schaikseweg 
direct uitkomt achter de versmalling. Dit levert 
wel eens conflicterende verkeerssituaties op. 
Verder wordt gekeken naar de beste wijze 
waarop de verhoogde middenberm op de 
Dorpsstraat opnieuw gelegd kan worden.



Een volgende actie die we 
als dorpsvereniging zelf 
in de hand hebben is het 
beschikbaar stellen van 
zogenaamde 30 km kliko-
stickers. Op de komende 
jaarmarkt zijn deze stickers 
gratis af te halen bij onze 
kraam. We hebben er 2000 
op voorraad liggen, voor 
elke kliko die binnen de 
bebouwde kom gebruikt 
wordt, één exemplaar. U 
kunt bij onze kraam ook uw 
adres afgeven, dan bezorgen 
wij de stickers bij u thuis.

Wat betekent de 
nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden voor 
ons?
Zoals in de vorige Klepper 
gemeld is Christa Hendriksen 
(Wethouder D66) ons 
nieuwe aanspreekpunt 
geworden. Inmiddels heeft 
een delegatie van het 
bestuur van Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd een 
kennismakingsgesprek 
met haar gehad. In dat 
gesprek zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen in het 
dorp aangestipt zoals 

veranderingen in de middenstand, diverse 
plannen voor nieuwbouw en zaken m.b.t. 
de voormalige Regenboogschool. En met de 
verschijningsdatum van deze Klepper heeft er 
met de wethouder ook een wandelrondgang 
door het dorp plaatsgevonden waarin we aan 
de hand van het Dorpsplan diverse zaken 
onder het voetlicht hebben gebracht.

De Jaarmarkt
Ook dit jaar kunt u ons weer vinden op de 
Jaarmarkt. We hebben in onze kraam weer 
een ludieke actie die een link heeft met dorp. 
Daarnaast kunt u de 30-km kliko-stickers 
ophalen en met bestuursleden praten over de 
‘dorpse zaken’.

het bestuur van DVS
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
� Dorpsvereniging Schoonrewoerd



11 februari
Walter (Willem Marinus)
Zoon van Adriaan en Gerline Kool-van Dijk,
Broertje van Stefan en Gerald

Geboren

22 maart
Rosa Aartje
Dochter van Hendrik en Ilona de Leeuw
Zusje van Sofie en Job





Met het sluiten van slagerij Molenaar op ons 
dorp, gaat ook de keukenla van Sieneke dicht. 
In de redactie van de Klepper besloten we 
-uiteraard-  de slager te interviewen. Daar 
heeft Gijs zijn best op gedaan, u leest het in 
deze Klepper. Een verhaal over een vakkundig 
slager, maar zeker ook over de inzet en 
vaardigheden van zijn vrouw. Zo’n bedrijf 
bouw je samen, daar is steun aan elkaar van 
groot belang. Dus ook Sieneke wilden we in 
deze Klepper even apart in het zonnetje zetten. 
Natuurlijk stelden we haar de vraag naar haar 
favoriete KEUKENLA- RECEPT. 
   
Ik heb echt een la vol met recepten van 
Sieneke. Genoten heb ik ervan. En… ik heb 
er vooral van laten genieten. Want lekker 
koken is een hobby van mij, misschien zelfs 
wel een passie. Als er in de agenda een vrije 
avond in het verschiet ligt, kan ik intens 
genieten van gasten uitnodigen en dan gaan 
bedenken en plannen wat ik die avond voor 
lekkers ga koken. Ik pak er de kookboeken, 
knipsels, Klepper-groen(t)e bladzijden en DE 
KEUKENLA van Sieneke bij: welk voorgerecht 
zal ik kiezen? Hoe laat ik dat mooi aansluiten 
op een hoofdgerecht? Kan er dan nog een licht 
of een wat zwaarder nagerecht volgen? 
Verse, mooie, lekkere ingrediënten vormen de 
basis van lekker koken. Een snufje creativiteit 
geeft die extra toets. En gezellige mensen 
om van dat wat is bereid te smullen maken 

het proces van lekker koken compleet. 
Het rondje dorp: met de groenten van de 
Landwinkel of de Fruitschuur, de honing van 
de imker, het stokbrood bij de bakker, de 
kaas van de kaasfabriek bij Ad en het vlees 
bij slager Molenaar gaven mij jarenlang alle 
mogelijkheden. 

Na 30 maart wordt dat anders. Maar wat blijft, 
is mijn la met de recepten van Sieneke. Die 
heerlijk Italiaanse rollade: “Doe het klontje 
roomboter (margarine) **geen croma** 
met de olie in de pan…” De aspergesaus: “…
boter zachtjes laten smelten, hamblokjes 
erdoor….” En natuurlijk Oma’s gehaktbal: “…
een culinaire bal gehakt waar uw gasten 
verbaasd over zullen zijn…” Ik heb een hele 
stapel KEUKENLA VAN SIENEKE RECEPTEN, 
met water- en vetvlekken en eentje met een 
zwart geblakerd randje, want ze werden en 
worden vaak gebruikt. Dat blijft mijn tastbare 
aandenken aan slager Molenaar als straks mijn 
vriezer leeg is. Ik maak dan al dat heerlijks 
met vlees van een andere (Molenaar) slager, 
maar altijd met dat extra tintje, dat extra 
steuntje van Sieneke. Mijn keukenla met die 
schat aan recepten zal veel blijven opengaan, 
met bovenop het laatste KEUKENLA RECEPT. 

Hartelijk dank, Dick en Sieneke, 
mede namens al mijn vrienden en familieleden

Jolanda Lemcke

Uit de KEUKENLA VAN SIENEKE





Zoals in elke Klepper ook deze keer een bijdrage 
van de Noachschool. Na een zeer warme 
lenteachtige start van de voorjaarsvakantie is 
het gaan regenen… Inmiddels schijnt de zon 
weer en hangt het voorjaar in de lucht. De 
fruitbomen staan al in bloei: Het wordt lente! 
Het zonlicht geeft je energie! Die energie is 
nodig om al het werk dat voor ons ligt met 
frisse moed op te pakken. Maar eerst neem 
ik u nog even mee naar de Noachschool en 
vertel ik u wat wetenswaardigheden van de 
afgelopen periode. Ik wens u veel leesplezier!
 
Groot Atelier
Net voor de voorjaarsvakantie hebben we met 
alle leerlingen twee creatieve dagen gehad: 
Groot Atelier. Dit Groot Atelier was weer een 
succes. Wat hebben de leerlingen genoten! 
Gelukkig waren er ook dit jaar weer veel mensen 
die ons meehielpen om er voor de leerlingen 
een feest van te maken. De leerlingen konden 
zich van te voren inschrijven voor verschillende 
workshops: Timmeren, beeldhouwen, een 
vogelhuisje maken, portretschilderen, naaien, 

knutselen met restmateriaal en nog veel meer. 
Wat een feest! Ook hebben veel leerlingen 
meegewerkt aan een schilderij voor de 
aankomende feestweek in mei. Dit schilderij 
zal, overdag en ‘s avonds te zien zijn op de 
parkeerplaats van de Noachschool. We zijn 
benieuwd naar uw reactie. We sloten het Groot 
Atelier af met het traditionele atelierbuffet met 
allemaal zelfgemaakte gerechten. Mooi om te 
zien dat kinderen ook op deze manier kunnen 
laten zien en ervaren dat ze talenten hebben 
gekregen van de Heere God. De ene wat meer 
theoretisch en de ander meer praktisch.  

Informatieavond en VIP-morgen voor 
nieuwe kleuters
Op maandag 28 januari hebben we een 
informatieavond gehouden voor ouders 
van nieuwe kleuters. We kijken terug op 
een geslaagde, drukbezochte avond. De 
nieuwe ouders ‘proefden de Noachschool’. 
Natuurlijk willen we de nieuwe leerlingen ook 
graag een keer ontmoeten. Daarom is er op 
woensdagmorgen 28 mei van 11 tot 12 uur een 
VIP-morgen gepland. Op deze Very Important 
Peuter-morgen zijn de nieuwe kleuters van 
harte welkom in de Noachschool aan de 
Kerkweg. Natuurlijk hebben we dan voor de 
nieuwe ouders en kleuters ook een rondleiding 
door de school en is er ruimte voor kennismaking 
en gaan we met elkaar in gesprek. We nemen 
een kijkje in alle groepen, van de kleutergroep 
tot aan groep 8 met de oudste jongens en 
meiden. Voor het nieuwe schooljaar kregen we 
al veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen. 
Het is voor de groepsindeling fijn om te weten 
hoeveel leerlingen volgend schooljaar in gaan 
stromen! In ieder geval zullen we volgend 
jaar gaan starten met twee kleutergroepen. 
Daarnaast zullen we een 0-groep op gaan 

starten om de 
groepen 1/2 rond 
de 25 leerlingen te 
kunnen houden. 
We weten op dit 
moment nog niet 
wanneer de 0-groep 
van start zal gaan.
Heeft u de 
informatieavond 
gemist, maar wilt u 
uw kind opgeven op 
onze school, of wilt 
u in het bezit komen 
van de VIP-pas, 
neemt u dan even 
contact op met de 
directeur van de 



school, Kees de Korte op telefoonnummer 
642171. We maken dan een afspraak voor 
een bezoek aan de school en een persoonlijk 
gesprek. 

Investeringen in de toekomst
De wereld om ons heen verandert snel. 
Ook in het onderwijs veranderen er veel 
dingen. Waar vroeger parate kennis heel erg 
belangrijk was, worden nu de vaardigheden 
om de kennis te vinden en te delen steeds 
belangrijker. De kennis is namelijk te vinden 
in je broekzak, je telefoon, of op je tablet, 
laptop of computer. Veel meer informatie dan 
je eigenlijk nodig hebt. Het is dus belangrijk 
om uit al die aangeboden informatie de goede, 
voor jou belangrijke, informatie te halen en 
te controleren op echtheid. Want niet alles 
wat op het internet staat is waar… Ook op het 
gebied van schoolmateriaal verandert er veel. 
Heel vroeger werd geschreven met een griffel 
op een leitje, later schreven we in schriften 
en werkboeken en nu gaan we steeds meer 
gebruik maken van de digitale leermiddelen. 

Een werkstuk op de computer en verwerking 
van rekenen en andere vakken op de laptop. 
Het voordeel hiervan is dat leerlingen veel 
gerichter aan hun eigen doelen kunnen werken 
en dat er veel meer uitdaging in de lesstof 
zit. Daarom hebben we voor alle leerlingen 
van groep 5 t/m 8 een laptop aangeschaft. 
Een grote investering, maar we genieten 
er elke dag van. De leerlingen zijn daarmee 
ook verantwoordelijk voor hun eigen laptop. 
Na schooltijd bergen we de laptops op in de 
laptopkluis, waar de laptop meteen opgeladen 
wordt voor de volgende dag. De aangeschafte 
laptops hebben ook een touchscreen, zodat de 
leerlingen er ook op kunnen schrijven. 
In april zullen er op het dak van de Noachschool 
120 zonnepanelen worden geplaatst. Zo 
kunnen we in onze eigen stroom voorzien en 
zijn we energieneutraal. Met de nieuwbouw is 
daar geen geld voor beschikbaar gesteld, maar 
uit onze reserves schaffen we de zonnepanelen 
nu zelf aan. We hopen ze binnen afzienbare 
tijd ‘terugverdiend’ te hebben. Ook hebben we 
sinds maart een afvalvrije school. Dit betekent 
dat het restafval tot een minimum is beperkt en 
dat we met de leerlingen al ons afval scheiden. 
De leerlingen van groep 8 zorgen er elke dag 
voor dat al het afval in de verschillende kliko’s 
terecht komt. We gaan dus mee met onze tijd: 
De school is in beweging en eigentijds!  
 
Ruimte in de Noachschool
We denken voor het schooljaar 2019-2020 
na over de verdeling van de leerlingen over 
de groepen. Zoals het er nu uitziet zullen we 
in 2021 op de teldatum 1 oktober de meeste 
leerlingen hebben, namelijk 183. Daarna 
neemt het leerlingaantal licht af. Voorlopig 
hebben we dus alle ruimtes in de school nodig 
om ons onderwijs te kunnen geven. Als de 
prognose op grond van het geboorteaantal 
klopt zal de school net groot genoeg zijn om 



alle leerlingen, met een beetje passen 
en meten, te kunnen herbergen. Daar 
zijn we echt blij mee!

Koningsspelen en sponsorloop
Op 12 april houden we de Koningsspelen. 
Deze dag gaan we met alle leerlingen 
leuke spellen doen op het schoolplein 
en in de wijk. We starten met het 
Koningsontbijt. De ouderraad is al 
tijden druk met alle voorbereidingen. 
Om 12 uur onthult de wethouder het 
bankje dat het dorp van de voormalige 
gemeente Leerdam heeft gekregen. Er 
was wat onenigheid over de plaats waar 
het bankje moest komen te staan. Toen 
ik de vraag van de Dorpsvereniging 
kreeg of het bankje op het schoolplein mocht 
staan heb ik meteen ja gezegd. Op het bankje 
staat, onder andere, een ooievaar afgebeeld. 
Zo komt de ooievaar toch weer terug op de 
Noachschool! Het bankje is voor iedereen, 
komt dus gerust een keer een kijkje nemen 
en zitten!
Na de onthulling van het bankje geeft de 
wethouder het startschot voor de sponsorloop. 
Met deze zgn. Spierballenloop proberen we 
zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren 
voor Spieren, waar onze leerling uit groep 2, 
Guus Bok, ambassadeur voor is.

De kleuters hebben in de afgelopen periode 
gewerkt over het thema ‘Ridders, Jonkvrouwen 
en Kastelen’. Het thema werd afgesloten met 
een excursie naar kasteel Dussen. 

Alle leerlingen en het personeel wensen u 
allemaal een mooie feestweek toe!
 
Met vriendelijke groeten, 
ook namens de collega’s,

Kees de Korte
Directeur Noachschool

Zorg voor iedereen!





VakantieBijbelClub 
Schoonrewoerd

Beste kinderen en ouders van ons dorp!

Het duurt nog een tijd, maar op dinsdag 
27 t/m donderdag 29 augustus zal er weer 
de VakantieBijbelClub in ons dorp worden 
gehouden. Alle kinderen van groep 1 t/m 
groep 8 zijn van harte uitgenodigd! 

In de volgende 
Klepper krijgt u 
meer informatie 
over deze dagen, 
maar voor nu is 
het belangrijk 
dat u de 
bovengenoemde 
data vast in uw 
agenda zet. 

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen 
met Dineke Kamp. (tel.: 0345-643930, 
e-mailadres: vbcschoonrewoerd@gmail.com) 

We zien uit naar uw en jouw komst!

De VBC-commissie

Avond over 
Heilige Geest

Op woensdag 15 mei is er in de Lichtkring 
(Dorpsstraat 45) een avond over het werk van 
de Heilige Geest. 

Jopie Koole, werkzaam voor het Evangelisch 
Werkverband, zal komen vertellen over haar 
ervaringen en die bijbels onderbouwen. 

Aangezien de Geest de grenzen doorbreekt die 
door mensen zijn gemaakt, zoals een bekend 
lied zegt, nodigen we graag iedereen uit 
Schoonrewoerd en omgeving uit! U bent van 
harte welkom en zult een bijzondere avond 
meemaken. De avond begint om 20.00 uur. 

namens de Gereformeerde kerk 
Schoonrewoerd

Jan van Beuzekom en Jannie v.d. Berg

Gevraagd: 
Foto’s voor de cover
Misschien wist u het niet, maar de bekende rode 
voorkant van de Klepper wordt niet geprint, 
maar gedrukt. Met wel 10.000 tegelijk! Dat 
lijkt heel veel, maar na ongeveer 3,5 jaar zijn 
ze op... en dat is nu weer zo ver! 

We kunnen nog eens 
10.000  exemplaren 
van deze voorkant 
bestellen, maar een 
NIEUWE voorkant 
maken is veel leuker! 

Wel rood natuurlijk, 
met foto’s van 
Schoonrewoerd erop, 
maar anders en met 
ANDERE foto’s. 

En die zoeken we dus: 
foto’s voor op de nieuwe Klepper cover.

Heeft u recente, mooie, bijzondere foto’s van 
Schoonrewoerd? Stuur ze in!
Of ga op pad en maak zo’n foto! U heeft nog 
een week de tijd: de sluitingsdatum is 19 
april.

Mail uw foto’s naar: 
redactie@dorpskrantdeklepper.nl



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Het voorjaar breekt echt door!
’s Morgens en ’s avonds is het langer licht, de 
vogels fluiten en bakenen zo hun territoria 
af, de bloembollen veranderen de tuinen en 
parken in kleurrijke stukjes land. Ook in de 
vijvers en sloten zien we voorjaarsdrukte: 
speenkruid op de slootkant, baltsende en 
ruziemakende meerkoeten, verliefde eenden 
die nergens anders meer op letten dan op 
elkaar. Lisdodden steken groene vingers 
uit boven het wateroppervlak. Het is mooi, 
sprankelend en vol leven allemaal.

Gaat u weer mee naar buiten?
• 19 april is er een fiets- en wandelexcursie 

rondom Arkel. Kijk op de website voor meer 
informatie: www.natuurcentrum.nl.

• 28 april gaat een groep op excursie naar 
Kennemerduinen. Vertrek om 08.00 uur 
vanuit Vianen. 

• 12 mei is het Zouwegebied aan de beurt. 
Om 8.15 uur wordt er verzameld bij het 
tunneltje onder de A27 bij de Zederik aan 
het einde van de Driemolensweg.

De avonden met mooie plaatjes en verhalen zijn 
nu even afgelopen. In het naseizoen pakken 
we dat weer op. Uiteraard is de Schaapskooi 
wel open op donderdagavond van 19.00 uur tot 
23.00 uur. U bent en blijft welkom om elkaar 
te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en 
daar bij gezellig iets te drinken.  

We kijken ernaar uit u/jullie te ontmoeten op 
24 april: BELEEF DE LENTE. 
Van 10.00 tot 12.00 uur zijn er vele 
activiteiten voor jeugdigen (samen met ouders 
of grootouders). Je moet je wel van te voren 
opgeven i.v.m. het klaarzetten en inkopen van 
de materialen. Op de website vind je meer 
informatie:  www.natuurcentrum.nl

En natuurlijk kijken we erg uit naar het 
LENTEFEEST op 11 mei. Dat wordt weer 
een verrassende dag voor iedereen. Noteer 
vast de datum en let op de website voor het 
programma. 

De vereniging Natuur- en Vogelwacht De 
Vijfheerenlanden bestaat uit vele actieve 
leden, die in verschillende werkgroepen 
vrijwilligerswerk uitvoeren. Mocht u/jullie 
denken: daar heb ik ook wel zin in? Kom langs 
in de Schaapskooi en/of bezoek de website 
van de vereniging: www.natuurcentrum.nl. 



Door een fout van schrijver dezes is de informatie 
over Schoonrewoerd BinnensteBuiten niet 
afgelopen december, maar in februari in de 
Klepper gekomen. Daardoor dachten veel 
mensen dat de open deurroute pas volgend 
jaar gehouden zou worden, maar het is 
toch echt dit jaar. Voor alle duidelijkheid: 
15 juni 2019. In de maanden mei en juni staat 
Schoonrewoerd dus bol van de  festiviteiten. 
Daaruit blijkt maar weer eens dat ons dorp 
een energieke, bruisende gemeenschap is en 
zeker geen ingedut slaapdorp. 

Het thema dit jaar is: 
Schoonrewoerd - fleurrijk wonen.
Fleur betekent o.a. opgewekt, vrolijk en in het 
Frans bloem of bloei.
We laten met dit thema zien dat we in 
Schoonrewoerd samen, ongeacht wie we zijn 
of hoe we denken, zorgen voor een opgewekte, 
vrolijke en bloeiende dorpsgemeenschap.

Degenen die zich nog niet opgegeven hebben 
als deelnemer kunnen dit nog doen tot 15 
mei bij trudi.middelkoop@gmail.com. Trek de 
stoute schoenen aan en verras u/jezelf en uw/
je dorpsgenoten. Het hoeft niet spectaculair te 
zijn of perfect, het enige dat telt is dat u/je 
enthousiast bent. 

Is er geen ruimte beschikbaar of is de 
bijdrage te klein voor een eigen locatie, dan 
zoeken wij andere mogelijkheden. Bij twijfel 
altijd vragen! De voorwaarden van deelname 
kun(t) u/je lezen in de vorige Klepper of op 
de aanmeldingsformulieren die in de winkels 
hangen. En muzikanten, laten jullie ook eens 
wat van je horen!! We kunnen eventueel voor 
een podium zorgen.

In het vorige bericht schreven we dat Naomi 
Abbel de facebookpagina  voor ons zou 
beheren. Helaas heeft zij inmiddels vanwege 
tijdsgebrek deze samenwerking met ons 
alweer beëindigd. 
Het is ons nog niet gelukt een vervanger/-ster 
voor haar te vinden. We zijn dus dringend op 
zoek naar iemand die dit voor ons kan doen. 
Er is de mogelijkheid hiervoor een kleine 
vergoeding te geven. Geïnteresseerd? 

Voor informatie en andere vragen:

Bas Middelkoop, Kortgerecht 24, 
06 21863752
de-wetering@kpnmail.nl

Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26
641758 / 06 48955183
trudi.middelkoop@gmail.com 

Open deurroute 
Schoonrewoerd BinnensteBuiten





Kou
Er liggen nog volop 
restanten sneeuw. 
Grote hopen op diverse 
plaatsen laten zien 
dat het echt winter is 
geweest. Temperaturen 

die tot 15 graden onder nul daalden en een 
sneeuwdeken van 50cm zorgde voor een echte 
winter. Terwijl wij misschien zelfs uitkeken naar 
een echte winter is dit voor veel mensen in 
Ungurei wel even anders. De winter betekent 
zorgen, zorgen of er wel voldoende voedsel 
is voor ons gezin, zorgen of er wel voldoende 
brandstof is om eten te koken maar ook om 
het huis voldoende warm te kunnen houden.

In deze situatie stonden we februari weer in 
Ungurei. Dankbaar voor de houtvoorraad die 
we nog hadden liggen, want dit betekende dat 
we daar waar nodig weer mochten uitdelen. 

We bezochten Soara Katahrina, een 
alleenstaande vrouw van 75 jaar. Ondanks dat 
we haar dak een aantal jaar geleden hadden 

gerepareerd houdt dat de regen wel buiten, 
maar niet de kou. Het is dat ze door haar 
leeftijd niet kan dansen, maar anders was ze 
zeker opgesprongen van vreugde. Zo blij ze 
was met de nieuwe houtvoorraad, we brachten 
het in de opslagruimte waar nog maar een paar 
blokjes lagen voor de komende dagen. Ja, zo 
wonderlijk hoe God voorziet. Samen met haar 
dankten we God voor Zijn trouw en zorg. 

Wie de sok past trekt deze aan
Sneeuw en regen zorgen voor koude voeten 
en kapot schoeisel, ook nog voor natte voeten 
en omdat je sokken niet zichtbaar zijn, tja … 
dan draag je de kapotte sokken natuurlijk tot 
ze echt helemaal versleten zijn.  Naalden die 
uren getikt hebben bij de “Tikkende pennen” 
maar ook bij andere thuis, ja deze naalden 
zorgen voor dozen vol sokken. Dankbaar voor 
zoveel sokken die we hadden gekregen en die 
we mochten uitdelen. 

De kachel brandt in de kerk en je stapt gewoon 
even binnen en voor je het weet, ja ook al 
schaam je je voor je kapotte sokken, trek je 
je natte vieze sokken uit. En dan als Marjan 
je een paar nieuwe sokken aantrekt voel je de 
warmte van haar handen maar meer nog de 
warmte van die heerlijke sokken. Je wurmt je 
voeten in de natte schoenen en holt naar huis 
om je broertjes en zusjes te halen, ja er is 
genoeg voor iedereen. 



De tuin 
Na februari komt maart en dan ruiken we het 
voorjaar alweer in de lucht. Een groentetuin 
zou uitkomst bieden om te zorgen voor 
voedsel de komende zomerperiode. Velen 
in Ungurei hebben ruimte genoeg voor een 
grote groentetuin. Geweldig om gezinnen 
hierin te ondersteunen. Heel eenvoudig door 
de grond om te laten ploegen en frezen als 
ze daar zelf geen mogelijkheid voor hadden. 

We kochten zaai- en pootgoed en tijdens ons 
laatste bezoek eind maart lieten velen met 
trots hun groentetuin zien. Ze vertelden wat 
ze allemaal al hadden gepoot en gezaaid. 
Aardappels , uien, tomaten, wortelen. O ja, of 
we nog “Oesterooi” wilden kopen... Oesterooi? 
Ja, gewoon knoflook! Op naar de markt en 
20kg knoflook gekocht. Wat geweldig dat we 
zo deze gezinnen kunnen ondersteunen. 
Mede door uw hulp en steun, wij zijn eigenlijk 
maar een doorgeefluik. We zijn zo dankbaar 
voor de middelen die we steeds ontvangen; 
alleen met en door uw steun zijn we in staat 
om deze gezinnen te helpen. 

Het meidenkamertje
Familie Moldovan bestaat uit vader en moeder 
en 5 dochters. Prachtige meiden, maar een 
echt Roma gezin. Nee; nooit genoeg in huis, 
altijd wat te kort, een douche ontbreekt en 
in hun kleine huisje wonen, leven en slapen 
ze in een kamertje van 4 bij 5 meter. Er is 
nog wel een hokje, maar dat is opgetrokken 
van klei en leem. Maar wie wil dat niet 
een eigen slaapkamer, een plek waar de 
meiden echt meiden kunnen zijn. Afgelopen 
maand verbouwden we deze ruimte tot een 
echte meidenkamer. We plaatsten nieuwe 

gipswanden, zorgden voor een lichtpuntje. En 
samen met de oudste meiden kleurden we de 
wanden fris blauw en roze. 
Een schitterende muurschildering op de 
wand, over de rauwe betonvloer rolden we 
het linoleum uit. Met elkaar poetsten we een 
oude kast schoon. En na 5 dagen waren ze 
apentrots dat we er samen zoiets moois van 
hadden gemaakt.
Noapte Bune,  Welterusten meiden!



april
12 april 12:00 uur Ingebruikname zitelement bij Noachschool, 

Koningsspelen en sponsorloop
17 april 20:30 uur Informatieavond Nationale Diabetes Challenge in café De Zwaan
19 april  Sluitingsdatum insturen foto’s voor nieuwe Klepper voorkant
19 april  Fiets- en wandelexcursie rondom Arkel, Natuur- & Vogelwacht
23 april vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk 
24 april 10:00-12:00 uur Beleef de lente (voor de jeugd), Natuur- en Vogelwacht
25 april t/m 4 mei  Feestweek, Oranjevereniging
27 april  Koningsdag
28 april 8:00 uur Excursie Kennemerduinen, Natuur- en Vogelwacht
28 april 14:30 uur Tentsamenkomst in de feesttent, Hervormde en Gereformeerde 

kerk

mei
4 mei 10:00 uur Nulmeting Nationale Diabetes Challenge bij huisartsenpraktijk 

De Wiel
8 mei 19:30 uur Eerste wandelavond Nationale Diabetes Challenge, 

verzamelen op het dorpsplein vanaf 19:15 uur 
11 mei  Lentefeest, Natuur- en Vogelwacht
12 mei 8:15 uur Excursie Zouwegebied, Natuur - en Vogelwacht
15 mei 20:000 uur Avond over het werk van de Heilige Geest, Gereformeerde kerk
22 mei  Reisje OuderenKontakt
28 mei  VIP (Very Important Peuter)-uur op de Noachschool
28 mei vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk 
31 mei  Schoonrewoerdse markt

juni
15 juni  Schoonrewoerd BinnensteBuiten
25 juni vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk 

juli, augustus, september
27-29 augustus  VakantieBijbelClub
september  Finale Nationale Diabetes Challenge in Den Haag
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