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Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
J. Versteegt, secretariaat

614522

Hervormde gemeente
Ds. E. van der Poel
Bart de Groot, scriba en jeugdver.

642572
844525

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729

Bestuur
vacature, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
642182
Bert van Toor, penningmeester
848099
Rianda van der Heiden
06-46451394
Jannie de With
06-12896040
Marga Sutherland

Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
848617

Activiteitencommissie
Leontine Verkerk (tevens bestuurslid) 642495

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
06-25319998
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

Peuterspeelgroep Klimaap
ma di do vr van 8.45 tot 11.30 uur
639551
(opvang van 7:30 tot 13:00 uur mogelijk)
Esther Taal, Anja Dokter
Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd

0900-8844

Platform Gehandicaptenbeleid VHL
Willy van Kogelenberg
613954
kogelenberg@xs4all.nl

voorwoord van de redactie
bij Klepper honderddertig
Een bomvolle Klepper deze 130ste. Want
we hebben maar liefst 3 grote evenementen
gehad in het dorp!
Allereest die geweldige feestweek. Er is een
terugblik geschreven door de Oranjevereniging.
We lezen het perspectief van ‘buur’ zijn van
de feesttent. En dominee Erwin v/d Poel kijkt
terug op de drukbezette tentsamenkomst.
Door het oog van de camera zien we een
fotoverslag van vele prachtige creaties in de
straten van ons dorp. Tijdens die feestweek
heeft de hamburgertent aan het Kortgerecht
overuren gedraaid. De opbrengst was voor
Hope and Serve. Daar was men met deze
opbrengst ook beslist in feeststemming.
Daarna de jaarmarkt. In deze Klepper uiteraard
foto’s en verslag daarvan. In de Klepperkraam
draaide het dit jaar om het spel tangram. Een
ooievaarfiguurtje leggen met verschillende
geometrische vormpjes. Het lukte een enkeling
binnen een kwart van de tijd! We deelden
Klepperdropjes uit aan de winnaars.

INHOUD
16±: Tim van de Oever
50 vragen: Bernard Zijderveld
Activiteitenkalender
Collecte Epilepsiefonds
De Nationale Diabetes Challenge is gestart
De Schoonrewoerdse Zoekvreter
DVS Nieuws
Een late markt in 2019
Groen(t)e bladzijde: Groenten op de BBQ
Hope & Serve
Huisje langs de Vliet
Kinderhoekje
Lees een digitaal!
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfhheerenlanden’
Noachschool
Ooievaars ringen
Praat uit de Raad
Reisje Ouderenkontakt
SBB: Middenin BinnensteBuiten
SBB: Open deurroute
SBB: Soep maakt gelukkig
SBB: Vitaminen voor je ziel
Terugblik Feestweek
Toen & Nu: Schoonrewoerdse markt
VakantieBijbelClub
Wandelen op woensdag
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Natuurlijk was er weer een kaas, waarvan het
gewicht geraden moest worden. De kaas woog
19,7 kg. Dat betekende prijs voor: Arie de
Ruijter, Riet de Leeuw uit Heicop en Jan van
Zanten.
En op de valreep van de – uitgestelde- datum
van uitgave van deze Klepper was er ook nog
Schoonrewoerd Binnenste Buiten. U kunt mee
terugkijken in deze Klepper, zo actueel zijn we
nog niet vaak geweest.
De
vaste
rubrieken
zijn
weer
goed
vertegenwoordigd: de groentepagina heeft
zomerrecepten voor op de barbecue; André
neemt ons weer even mee naar de politiek
in zijn stukje: Praat uit de raad; de DVS ziet
kansen om aanspraak te kunnen maken op (een
deel van) de 1 miljoen euro ‘inwonersinitiatief’;
de school had een VIP-peuterdag en nog veel
meer; de oude doos gaat weer open en we
kunnen weer puzzelen.
In deze Klepper staan Bernard Zijderveld en
Tim van den Oever in het spotlicht. De ouderen
gingen uit naar Staphorst en Giethoorn. Het
was een prachtige dag waarin veel gelachen is
en genoten. Er is een vraag: Hoe zit het toch
met dat huisje langs de Vliet? En er komt nog
meer gezelligheid: 22 juni de dorpsmaaltijd
op het dorpsplein.
Bladerend door deze Klepper kun je toch met
recht zeggen: wat zijn wij schatrijk! Zoveel
te doen, zoveel actieve mensen om ons heen
die de handen uit de mouwen steken, zoveel
te delen en uit te delen. Schatrijk is ook
het thema van de Vakantie Bijbel Club, heel
passend, denk ik.
Tenslotte… hebt u goed gekeken naar de
voorkant van deze Klepper? NIEUW! Jawel.
Het ontwerp is van Thymo Rijneveld en de
foto’s zijn aangeleverd door u, onze lezers.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 131 is vrijdag 6 september.
Klepper 131 zal rond 27 september
worden bezorgd.

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Terugblik op de feestweek
Na een lange voorbereiding was het dan
eindelijk zo ver: de feestweek kon wat ons
betreft beginnen. Nu kwamen de zenuwen wel
even om de hoek kijken, want wij vonden het
een leuk programma, maar wat zou het dorp
ervan vinden?
Over het boekje hadden we veel complimenten
gekregen; dat zat wel goed. De avond voordat
de week begon, reden we nog even door het
dorp. Niet om kritiek te geven, maar gewoon
uit belangstelling. We fietsten elke straat door
en keken onze ogen uit. Wat zag alles er mooi
uit!
We waren echt onder de indruk hoe mooi ons
dorp versierd was. Elke straat had er een hoop
werk van gemaakt. Nu snel naar huis om zelf
nog even wat aan de tuin te doen en dan
naar bed en niet nog even de tent in voor een
drankje. “Morgenavond begint het”, dacht ik
nog voordat ik toch nog veel te laat mijn ogen
dicht deed.
Donderdag
De grote dag is aangebroken: vandaag is het
zo ver. Algauw staan er berichten op de app.
Er is brand bij de bakker op het dorp. Gelukkig
valt het mee en onze oranje tompoucen voor
vanavond kunnen nog wel doorgaan; gelukkig
maar. Dan melden de mensen van het vuurwerk
zich. Dit heeft veel tijd nodig om allemaal klaar
gemaakt te worden. Wij gaan even kijken
of alles naar wens is en ons daarna verder
voorbereiden op de opening. Voorafgaand aan
de opening hebben we alle mensen die ons op
een of andere manier sponsoren deze week
uitgenodigd om met ons een kopje koffie met
een oranje tompouce te eten.
Daarna begint het echt: Agnita heeft haar
woordje klaar en ook onze burgemeester
is aanwezig bij de opening. En heel veel
inwoners van ons dorp. Er is nog een speciaal
woord voor Anca, want zij zit al lang in de
Oranjevereniging en doet dit nog steeds met
heel veel plezier. Daarvoor werd ze bedankt
door de burgemeester en haar collega’s van de
Oranjevereniging. Nu werd het tijd om aan de
act te beginnen. Wat de heren niet wisten, was
dat de dames van achter uit de tent zouden
komen. Het enige wat ze moesten doen was de
muziek starten en hun plaats innemen achter
de instrumenten. Wij kunnen niet playbacken

maar deden toch een poging en al snel lieten
we dat over aan een groep meiden die het
wel graag doen. Het werd een leuk optreden
en daarna was het tijd om naar het vuurwerk
te kijken. De show was erg mooi en iedereen
was onder de indruk van de mooie vuurwerk.
Hiermee zat dag 1 van de feestweek er al op.
Na afloop kon er in de tent nog gezellig een
drankje gedaan worden en de stemming zat er
goed in en was het zo laat.
Vrijdag
De vrijdagavond staat voor de optocht en de
90’s party . Aan de optocht deden veel mensen
mee. Er waren indianen met een paard, de
Masada kwam zelfs met een hele bus vol
feestende mensen in, op en rond de bus die
door hen werd voortgeduwd. De Julianastraat
had het thema camping en in de optocht kwam
dit zeer leuk naar voren door het ochtendgym
recreatieteam en nog veel meer onderdelen.
Fietsen die er mooi uitzagen en zelfs een
ranger met panda in zijn kar. Daarna was het
aan de jonge en oudere jeugd om zich uit te
leven in de tent bij de 90’s party. Het was nog
lang gezellig in de tent.
Zaterdag
Koningsdag: wat was het koud… om 7.00
uur bij de tent werd het er niet beter op. Het
begon te regenen, vlug werd de hoek ingericht
om pannenkoeken te bakken alles neerzetten
en aansluiten want de eerste bakkers zijn al
onderweg. Het beslag wordt gemaakt en de
koffie loopt door, dus iedereen kan beginnen.
Wij als bestuur hebben even overleg over het
weer en besluiten om de kleedjesmarkt en
kofferbakverkoop binnen te houden in de tent.
Het werd al snel druk en sommige mensen
bleven toch buiten. Er kwamen ondanks het
weer nog aardig wat kopers af op de markt.
Veel spulletjes kregen een andere eigenaar. De
aubade was ook in de tent vanwege het slechte
weer. Daarna was het tijd om pannenkoeken te
eten, de tent werd vlug omgebouwd door vele
vrijwilligers en iedereen kon heerlijk genieten
van de lekkere pannenkoeken en wat drinken.
Na afloop was er voor iedereen nog een ijsje.
Wij waren alweer druk in de weer met het
levend tafelvoetbal van die middag. Het weer
weerhield deelnemers er niet van om mee te
doen en al snel waren er teams bezig. Het
weer werd iets beter en ook de puzzeltocht

rond de Wiel werd nu gelopen. De mensen
die de puzzeltocht gelopen hebben, waren erg
enthousiast over de vragen en opdrachten.
De avond had een Hollands thema en met
medewerking van Loud Sounds , Alex,
Havenzangers 2.0 en de Partybeukers zou dit
vast een gezellige avond worden. En dat werd
het ook… het bleef nog lang rumoerig in het
dorp.
Zondag
Ook op zondag was de tent geopend.
We hadden een tentsamenkomst op het
programma. De Hervormde en gereformeerde
kerk hadden hun medewerking toegezegd en
het koor dat speciaal voor deze dienst was
samengesteld had goed hun best gedaan. Ook
de muzikanten onder leiding van Ardjan Kaan
deden het gewéldig. Nu maar afwachten of er
mensen komen. De tent stond klaar met heel
veel stoelen: Koningsdag voor iedereen, wie
wil dat nu niet? Algauw was het een stroom
van mensen uit alle hoeken en stegen kwamen
ze om naar het Woord te luisteren. De tent
was overvol; fantastisch wat een opkomst. Na
afloop was er tijd voor ontmoeting onder het
genot van koffie en thee.
Maandag
Maandag vroeg was de tent omgebouwd voor
het legofestijn en in een mum van tijd zat de
tent vol met kinderen die een mooi bouwwerk
gingen maken. In de tussentijd zijn er een paar
vrijwilligers bezig om de soesjes voor vanavond
in te pakken en ook de goodiebags klaar te
maken. Na een lekkere lunch ruimen we de
lego weer op en toveren we de tent om voor
onze marche du village, oftewel dorpsmarkt.
Er komen veel ondernemers uit Schoonrewoerd
en daarbuiten. Het is lekker druk en gezellig.
De modeshow wordt verzorgd door Loft 17
uit Leerdam. De mensen die kleding showen
komen allemaal uit Schoonrewoerd; dit is erg
leuk. Na een gezellige avond ruimen wij nog
even op en zetten de tent klaar voor onze
bingodag van morgen.
Dinsdag
De kinderen zijn deze dag als eerste aan de
beurt… wat een drukte is het aan het begin
van de middag. Al ver voordat de bingo begint
staan de eersten al voor de deur. Als het begint
kan er geen kind meer bij en je kunt een speld
horen vallen zo stil is het. De prijzen mag je
zelf uitkiezen.
O ja, zou het vanavond wel druk worden want

Ajax moet voetballen? Je raadt het al, ook
voor vanavond was er geen plaats meer te
krijgen, zó vol was het. En wij blij dat Ajax
moest voetballen want de bingoboekjes waren
op 7 na uitverkocht. Er waren mooie prijzen
te winnen en de superronde was helemaal
geweldig de 3e prijs een jaar lang gratis
sporten en zwemmen bij Laco werd gewonnen
door Corine van Breugel. De 2e prijs een mooie
stoel van van der Wal interieurs was voor ons
bestuurslid Rik Middelkoop en de hoofdprijs
gratis winkelen bij de Dagwinkel was voor
Esmee de Ruiter.
Woensdag
Vandaag is het woensdag, maar wat is het
toch stil bij de tent. Alle stoelen staan klaar,
maar er is niets te zien. De ouderenochtend
is vandaag, maar deze is in het partycentrum.
Omdat de tent buiten het dorp staat, is het
voor oudere mensen makkelijker om in het
partycentrum te komen. Daar worden ze
verrast met een heerlijk kopje koffie en thee
en een echt Australisch gebakje. De ochtend
gaat namelijk over down under: Australië dus.
De spreekster neemt de mensen mee op een
reis door dit prachtige land. En daarna is er
een lunch ook helemaal in stijl van dit land.
Wij hebben gehoord dat het een erg leuke
ochtend was. Zo hebben we in de feestweek
voor ieder wat wils.
Wat horen we nu als we dichterbij de tent
komen… Er wordt gezongen, eerst voor Francis
en dan voor Anca. Hier klopt iets niet… Marcel
Zimmer zou toch optreden? Als we binnen
een kijkje nemen, blijkt het wel te kloppen:
deze 2 meiden lopen er en Marcel is aan het
inzingen. Het klinkt goed en al snel loopt de
tent aardig vol. Het is een leuke middag waar
lekker gezongen wordt en gelachen. In de
avond is er geen programma en kunnen wij
als bestuur even op adem komen en ook ons
mooi versierde dorp gaan bekijken. Even rust
want op donderdagavond is er pas weer de
quiznight.
Donderdag
De quiznight speel je met een team, maar ook
als je geen team hebt dan is er vast een tafel
waar je bij aan kunt sluiten. De avond bestaat
uit verschillende ronden. Na elke ronde is
er een winnaar die iets lekkers te eten of te
drinken wint voor zijn team. En degene die het
aan het einde het beste deed wint een taart
voor zijn team. De tent zat weer helemaal vol
en het werd een gezellige avond.

Vrijdag
De feestweek loopt nu al bijna op zijn einde.
Er zijn nog maar 2 dagen; wat gaat het toch
snel en wat worden de activiteiten goed
bezocht. Op vrijdag is het lasergamen. Anne
en Rik hebben aan de zijkant van de tent een
parcours uitgezet voor dit spel, maar het weer
laat ons deze dag nogal in de steek. Niet dat
er niemand is om dit leuke spel te spelen,
maar het is koud en nat. Dit mag de pret niet
drukken en er wordt 3 uur lang gespeeld door
kinderen en volwassenen.
Daarna maakt iedereen zich klaar voor de
Snollebollekes: uitverkocht is het. Dit belooft
wat voor de avond. Het was erg gezellig en
superdruk.
Zaterdag
Wij maken ons op voor de laatste dag. De
reünie: “hè dat lijkt wel die”... “ja, weet je wel,
hij woonde dáár”. Wat was het gezellig. Een
honderd mensen hadden de moeite genomen
om terug te komen naar hun geboortedorp of
het dorp waar ze een tijd hadden gewoond.
Er werden veel herinneringen opgehaald en er
werd veel gelachen. De middag was snel ten
einde en er werden verschillende afspraken
gemaakt om elkaar snel weer te ontmoeten .
Bij ons kwam de vraag: het was zo gezellig,
doen we het over 5 jaar weer? Dan zorgen wij
voor nog meer mensen. We bellen vrienden
van vroeger en kennissen, dan wordt het nog
drukker.
Onze laatste activiteit, maar zeker niet de
minst belangrijke: dodenherdenking. Als
bestuur zijnde hebben we het hier vaak over
gehad. Moeten we niet stoppen op vrijdag en
dan valt dodenherdenking er niet in, maar na
wat overdenking werd er besloten om toch
dodenherdenking in onze feestweek te doen.
We bedachten dat we een gedichtenwedstrijd
moesten opzetten en vroegen op de
Noachschool of we een wedstrijd mochten
organiseren op school en ja hoor, dat was
goed. Wat een mooie gedichten werden er
gemaakt. De winnaars mochten hun gedicht
voorlezen in de tent. Dat was soms best
spannend, dus werd er besloten dan voor
degene die niet durfde dat Anne hun gedicht
voorlas en je stond er zelf naast. Ook werd
de live uitzending vanaf de Dam uitgezonden
in de tent. Het was een heel indrukwekkende
bijeenkomst om zo met elkaar stil te staan bij
dodenherdenking. Met elkaar te luisteren en
het Wilhelmus te zingen. Ik was er stil van, zo
mooi was het om eigenlijk zo de feestweek af

te sluiten. Spijt hebben wij er niet van. Dit was
misschien wel de meest mooie afsluiting tot
nu toe. Na nog veel mooie woorden werd de
feestweek gesloten en kon iedereen nog even
napraten.
Ook aan mijn verhaal komt een einde. Maar
niet voordat ik iedereen heb bedankt voor de
geweldige feestweek. Bedankt voor iedereen
die ons in deze week op wat voor manier
geholpen heeft. Marja en Jan Harlaar en
Jan van Dam: heel hartelijk bedankt voor
de samenwerking deze week. Jullie en jullie
personeel: het was geweldig. Wij hebben het
met heel veel plezier gedaan. Tot over 5 jaar!
Groetjes en nogmaals bedankt
Agnita, Rik, Lia, Francis, Anne en Anca

De buren van de feesttent
Als directe buren van de Feesttent hebben we
alles letterlijk van dichtbij mee kunnen maken
;-) We kregen wel eens de vraag of we niet erg
last hadden van het geluid?
De eerste vrijdagavond was wat dat betreft
wel ‘indrukwekkend’. De bastonen waren tot
een uur of één in de nacht letterlijk voelbaar in
bijna heel het huis. Daarna ging het geluid wat
zachter en dat bleef ook zo gedurende de rest
van de Feestweek. We maken ons er niet zo
druk over; we hoorden en zagen vooral plezier
en gezelligheid. En het viel ons elke ochtend
op dat het terrein weer was schoongemaakt en
opgeruimd. Ook dat verdient een compliment.
We waren zelf onder de indruk van de
gezamenlijke tentdienst, zo vol en ook zo’n
mooie dienst. En we hopen dat met elkaar
stilstaan bij dodenherdenking in de tent een
nieuwe Schoonrewoerdse traditie wordt.
Groeten,
Erik en Marga van Doorn - Sutherland

De dorpsdominee in de feesttent
Zondagmiddag 28 april 2019, ergens rond
12.00 uur.
Het is stil als ik richting de feesttent in
Schoonrewoerd fiets. Een enkele vogel zingt,
de ooievaars die naast de tent hun
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De voorgangers van d
de
meewerkende kerken zijn:
• Ds. E. van der Poel, 0345-642572,
predikant@hervormdschoonrewoerd.nl
• Mw. J. van den Berg-Kersbergen, 0183609225, kerkwerker@gkschoonrewoerd.nl

Lees eens digitaal!

Speciale e-book editie van het Digitaal
Inloopspreekuur in Bibliotheek Leerdam
Een e-book lezen, voor de één vaste prik en
voor de ander een ‘ver van m’n bed show’.
Wist je dat je met een abonnement van de
Bibliotheek AanZet toegang hebt tot ruim
25.000 e-books? Tijdens een speciale editie
van het Digitaal Inloopspreekuur op woensdag
26 juni vertellen we hier alles over.

Huisje langs de Vliet

Om 10.00 uur starten we in Bibliotheek
Leerdam met een korte inleiding over e-books.
Aansluitend krijg je handige tips en trucs en
gaan we aan de slag. Iedereen is van harte
welkom met vragen over het lezen van e-books
op een tablet, e-reader of smartphone. Of met
andere vragen op digitaal gebied!
De ochtend duurt tot 12.00 uur en meedoen is
gratis. Aanmelden kan via debibliotheekaanzet.
nl/activiteiten of bij de balie van de bibliotheek.
Vergeet niet om (waar mogelijk) een opgeladen
e-reader, laptop en de inloggegevens van de
e-book-app mee te nemen.
Tot ziens in de bibliotheek!

TE HUUR
Honderden keren ben ik er langs gelopen op
onze wandeltochten in onze mooie omgeving.
Verscheidene fantasieverhalen zijn in mijn
hoofd al de revue gepasseerd over dit schattige
huisje langs de Vliet.
Het werkelijke verhaal ken ik echter niet, maar
zou dat wel graag willen weten. Het maakt mij
altijd nieuwsgierig als ik er langs loop! Ook nu
weer, nu de prachtige rode paardenkastanje in
volle bloei staat.
Wie kent het verhaal achter dit huisje langs de
Vliet?
Groetjes,
Akkie Langerak

Wij hebben een luxe 6-persoons
chalet op bungalowpark “Bospark” in
Beekbergen op de Veluwe te huur.
“Jip” staat op een rustig park aan de
rand van het bos op 300m afstand van
de Loenense waterval.
Het park heeft veel voorzieningen
waaronder o.a. een overdekt zwembad,
tennisbaan, restaurant, winkel, speeltuin,
pannenkoekenhuis, en midgetgolf.
's Zomers is er een animatieteam voor de
kleintjes. Boek nu vast uw vakantie en bel
voor informatie, beschikbaarheid en
prijzen naar Hans en Janny Ippel,
telefoon 0345-641976
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

Wandelen op woensdag

Wandelen kan -bijna- altijd en overal.
Wandelen op maandag bijvoorbeeld, naar het
dorp; naar de koorrepetitieruimte. Op dinsdag
met het vaste groepje van al-jarenlang en dan
kiezen we afwisselend voor een startplek bij
het woonhuis van één van de deelnemers. Op
woensdag lopen we sinds kort met de groep
voor de Diabetes Challenge, georganiseerd
door Marian Bosma, zie vorige Klepper. We
wandelen veel, steeds met andere mensen, op
verschillende plekken. Het kost tijd, maar het
is heerlijk! Tot nu toe hebben we ook erg geboft
met het weer: prachtige avonden met weinig
wind, soms net na een stevige onweersbui
waardoor alles zo lekker fris ruikt. Steeds een
ander traject en alles toch binnen een straal
van pakweg 25 km van huis. Wandelen, wat
een voorrecht dat we het kunnen en dat we
het hier kunnen doen.
In deze Klepper een beschrijving van een
woensdagavond wandeling. We starten dan
altijd op het dorpsplein bij de pomp. Vaak
starten we samen en splitsen we verderop
in een groep die de korte route loopt en een
groep die de lange route doet. Een kleurrijke
slinger van zo’n 12 mensen wandelt babbelend
het dorp uit.
Vanavond lopen we langs Blitterswijk naar
het Kortgerecht. Het is een mooie avond. Her
en der zijn mensen bezig in de tuin: een heg
snoeien, een straatje leggen, even sproeien,

want er wordt wel regen voorspeld, maar
het is nu erg droog. We groeten, leggen uit
dat we niet van de avondvierdaagse zijn en
genieten. Net voorbij de boerderij van Terlouw
kun je helemaal kijken naar de Diefdijk, nu
de boomgaard daar gerooid is. Jammer van
de bomen, maar dat verre zicht is wel weer
heel prachtig! Langs de weg is de eerste rij
perenbomen gespaard, dat geeft gelukkig nog
net wat ‘aankleding’ aan de straat. Parmantig
staan de kleine peertjes rechtop in de kroontjes
van de takken.
Bij de Blauwbijl slaan we linksaf richting Heien Boeicop. René, onze begeleider vanuit
de Diabetes Challenge komt uit Vianen en
dus praten we hem wat bij over onze mooie
streek. “Hier rechts is een mooi stuk onverhard
wandelpad langs veld, bos en boomgaard. We
zagen er meermaals reeën. Het is er soms echt
struinen met hoog gras en nattigheid.” We
vertellen over onze avonturen met het lopen
van collectes op Overboeicop met voordeuren
die geen voordeur meer zijn, (te) aanhankelijke
honden en een zelfsluitend hek dat, toen ik
het erf op was op zoek naar de bewoners
stiekem dicht was gegaan. Eenmaal moe van
het zoeken en helaas zonder resultaat keerde
ik terug bij het hek dat niet meer open ging.
Eroverheen klimmen was geen optie, wat nu…
We bekijken met elkaar het hek met punten
en uitsteeksels tot diep in de slootkant, zodat

ook erlangs klimmen eigenlijk geen elegante
oplossing bood. Al pratend zijn we zo al snel
bij De Schaapskooi.
“Nemen we de route langs het bos en over
het terrein van Brouwer naar de camping of
nemen we de Zijdekade?” We wegen vooren nadelen tegen elkaar af. Doorslaggevend
werd de opmerking van Theo dat Arie
Brouwer weliswaar geen bezwaar heeft tegen
wandelaars op zijn weiland, maar dat we
niet weten wat voor vee daar nu loopt en of
onze aanwezigheid daar voor veel onrust zou
kunnen zorgen. Op weg naar de Zijdekade
dus. “De Bokkenkaai,” corrigeert een van de
wandelaars. Ik ben niet echt ‘van ouds van hier’
en mij ontgaat de herkomst van de bijnaam
van deze kade. Ook de echte naam: Zijdekade
zal ergens vandaan komen. Ik weet niet goed
waarvandaan, maar vermoed dat het iets met
zijde= kant (noordkant of oostkant) te maken
heeft.

zwaan met vier grijze jongen. Wonderlijk dat
die grijze, donzige en eigenlijk wat smoezelige
dieren straks sierlijke witte zwanen worden.
Aan het eind van de kade slaan we linksaf. ‘De
Buurt’ in, Overheicop heet die weg officieel.
Een mooie doodlopende weg, daardoor dus
heel rustig. Er zitten wat vissers aan de
rechterkant. Wij genieten van de vergezichten,
de tuinen met veel bloemen, van de schuur
waar de tulpen prachtig tegenaan bloeien
(overgebleven van de feestweek) en van de
ruimte om ons heen. In een weiland springen
en rennen lammetjes. In een ander weiland
paraderen statig de reigers en ooievaars, hun
snavels gericht op de grond, voor een lekker
hapje.

We lopen stevig door en worden wat stiller. In
het veld steekt een haas de oren boven het
gras uit. In de sloot zwemt een eend met wel
zeven hele kleine kuikens; dat is een heel laat
legsel of een tweede leg. Vogels markeren hun
territorium met zang en maken deze avond
nog meer speciaal. Halverwege de Zijdekade
bij het bankje en de waterkering zien we een

Uiteindelijk komen we weer in het zicht van
het dorp. Marian Bosma meldt ons in de app
op de telefoon dat de ‘korte route’ inmiddels
al lang klaar is en dat zij naar haar huis
loopt. Wij zijn dan net door de tunnel en zien
haar al aankomen. We wisselen nog even de
ervaringen uit. “Wat een mooie avond was
het,” dat is de hoofdconclusie.
Onze groep loopt door tot de pomp op het
dorpsplein. Daar nemen wij de fiets naar huis.
Ruim zeven en een halve kilometer gelopen
vanavond. Mooi!
Jolanda Lemcke

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: Groenten op de barbecue.
Gemengde groenten op de bbq
2 personen

Snij de paprika, champignons, cherrytomaatjes
en bosuitjes in stukjes. Leg de gesneden
groenten op een vel aluminiumfolie (voor de
stevigheid 2 op elkaar gebruiken). De groenten
bestrooien met zout, peper en gedroogde
rozemarijn (of een takje verse rozemarijn erop
leggen). Hier bovenop komen 2 of 3 kleine
klontjes roomboter. Het pakketje dichtvouwen
en ongeveer 20 minuten op de barbecue gaar
laten stomen.
Repen groenten

150 gram champignons
1 gele paprika
150 gram cherrytomaatjes
2 bosuitjes
takje rozemarijn of wat gedroogde rozemarijn
peper
zout
roomboter

1 courgette
1 aubergine
1 koolrabi of meiraap
2 rode uien
olijfolie
zout
Was de courgette, aubergine en koolrabi en
snijd ze in de lengte in repen van 1cm dik, de
aubergine in repen van 0,5cm dik.
Pel de uien en snijd deze in parten. Het is handig
werken als het partje bij de wortelaanzet nog
aan elkaar blijft.
Leg de groenten in een schaal, bestrooi met
olijfolie en zout en laat dat een half uur tot een
halve dag intrekken. Aubergine zuigt veel olie
op, eventueel nog controleren en olie bijgeven.
Rooster de groenten tot gaar en lichtbruin.
Leg de groenten in een schaal en maak op
smaak met een zelfgemaakte salsa verde, wat
balsamico-azijn of een dressing gemaakt van
olie, fijngesneden tuinkruiden en citroensap.
Op de foto staan groenten met donkere
balsamico-azijn.
Het testteam wil de volgende keer graag een
grotere barbecue, het rooster was nu wat aan

de kleine kant voor de repen courgette. En
het is oppassen met de aubergine, die is snel
zwart. Op het bord is juist de combinatie van
de zachtere aubergine en courgette met de
wat steviger meiraap en de pittig rode ui een
heerlijke combinatie met de balsamico-azijn.
Het liefst alle smaken in een hap.
Groene asperges op de barbecue
100 gram groene asperges per persoon
25 gram feta per persoon
olijfolie
peper en zout
Was de groene asperges en snij de onderste
centimeter er af. Bestrijk ze met wat olijfolie
en bak ze op de barbecue beetgaar.
Nu komt het belangrijkste deel, want net zoals
vlees van de bbq zijn saus nodig heeft, zo
gaan we de asperges ook op smaak brengen.
Leg de warme asperges in een schaal of plat
bord, verkruimel de feta erover, eventueel nog
een drupje olijfolie en wat peper en zout.
Groente naast de barbecue
Klassiek naast het vlees van de barbecue is
wat stokbrood en sauzen en daarbij aardappelof rundvleessalade met een groene salade.
Verras de aanwezigen eens met een salade die
wat steviger is dan gewoon sla. Bijvoorbeeld
een komkommersalade (maakt u die altijd
met azijn, maak hem dan nu eens aan met
slasaus, of andersom). Een komkommersalade
kan ineens aantrekkelijk worden voor de nietzo-dol-op-groente leden van het gezin door
er wat fijngesneden geroosterde paprika door
te doen of zongedroogde tomaatjes met wat
blaadjes basilicum.
Nog meer van de barbecue

keren), open snijden en smullen maar.
Appelblokjes kunnen in een vel aluminiumfolie
met wat rozijnen en kaneel, langzaam garen,
maar pas op voor de stoom bij het openen.
En voor u getest: handpeer wassen in
vier plakken snijden, klokhuis en steeltje
verwijderen en direct op het rooster. Voorzichtig
draaien met een tang. Heeft u perziken of
nectarines in de tuin, dan kan dat ook.
Het testteam houdt van peren, maar vond
dit een beetje kaal. Een bolletje roomijs of
citroensorbetijs zou het al leuker maken. Ook
vers citroensap een idee of wat balsamicoazijn of wat gekruimelde kaas met honing of
gehakte geroosterde hazelnoten. Versieren
maar.
Wij wensen u smakelijk eten,
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Floris & Judith
zijn getrouwd!
Wilt u het kersverse bruidspaar
feliciteren?
Dan kunt u dit doen door plastic
doppen in te leveren op Dorpsstraat 19
t.b.v. blindengeleidehonden.

De ruimte in de Klepper is beperkt, maar
suggesties voor een dessert willen we graag
geven. Een banaan kan met schil en al op de
bbq, tot deze geheel zwart is (halverwege

Bij voorbaat dank.

1. Naam: Bernard Zijderveld

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

Adres: Pr. Amaliastraat 34.
Geboortedatum: 11 april 1986.
Geboorteplaats: Leerdam.
Beroep: directievoerder/toezichthouder
bagger- en oeverwerken.
Getrouwd met: Marrit Bambacht.
Kinderen: 1 jongen, Mik van 3,5 jaar.
Huisdieren: Koi en een Vlaamse reus.
Hobby’s: vijver, vissen.
Leuk in je werk: gezellige collega’s, de
vrijheid en mooie projecten door het hele
land met verschillende opdrachtgevers en
belanghebbenden.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: weinig, zie het meer als een
uitdaging.
Lievelingsmuziek:
Nederlandstalig
(Django Wagner, Peter Beense etc.).
Wat voor soort TV-programma’s
vind je leuk/interessant: National
Geographic, RTL 7 (meer voor mannen)
en sportprogramma’s.
Favoriete lectuur/boeken: ik ben
niet zo’n lezer. Wel lees ik diverse Koi
magazines vanuit mijn hobby.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
nee, niet meer. Neem wel met regelmaat
de mountainbike, lekker het koppie leeg
fietsen.
16. Lievelingseten: alles behalve witlof;
daar maak je me echt niet blij mee.
17. Mooiste auto: Porsche 911 niet in het
bijzonder, maar als ik dan toch moet
kiezen.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Italië.
19. Favoriete vakantiebesteding: beetje
relaxen, gezelligheid aan de bar of op het
strand. Maar ook gezellige nostalgische
restaurantjes
waar
nog
ouderwets
gekookt wordt.
20. Wat vind je van politiek: interessant,
zeker in deze tijden dat de wereld steeds
kleiner wordt en de belangen groter. Maar
wat kan het soms saai, wispelturig en
langdradig zijn.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: de Telegraaf app leest lekker weg.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: door mijn vrouw; die
kon Schoonrewoerd echt niet verlaten.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: eerlijk gezegd weinig.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
mijn achtertuin, maar zeker ook De Wiel
en de natuur rond de Diefdijk.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
het oude trapveldje naast de melkfabriek.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: voor
mijzelf weinig, vind het wel belangrijk
dat er ook voldoende voorzieningen zijn/
blijven voor de ouderen in het dorp.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: het dorpse,
ons kent ons. Klein en toch van alle
gemakken voorzien.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
mensen die snel oordelen, laat elkaar
lekker in haar waarde.
29. Waar ben je trots op: op mijn vrouw en
kind.
30. Waar heb je spijt van: niks specifieks,
spijt hebben wel allemaal wel eens toch?
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die wat betekenen voor
de maatschappij (vrijwilligerswerk etc.).

32. Wat is je hartenwens en waarom: dat
we allemaal in vrijheid mogen leven.
33. Voor het laatst gehuild: geen idee.
34. Leukste jeugdherinnering: ravotten
in de natuur en dan de gekste dieren
mee naar huis nemen en onder je bed
verstoppen.
35. Droomvakantie: een reis door Japan van
noord tot zuid.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: geen
voorkeur, misschien Willem maar dan wel
met Máxima erbij, dat lijkt me dan wel
leuk en bijzonder.
37. Waar maak je je boos over: weinig,
heeft dat zin?
38. Waar ben je blij mee: met alles wat
we hebben en kunnen doen. Dat is geen
vanzelfsprekendheid.
39. Waar heb je moeite mee: onrecht.
40. Welke hoop koester je: dat we gezond
oud mogen worden.
41. Goede
eigenschap:
altijd
goed
gehumeurd.
42. Slechte eigenschap: Wat? Nou vooruit,
ik kan wel eens ongeduldig zijn maar dan
duurt het ook echt… te lang.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: mijn gezin, familie, vrienden
en mijn werk.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: probeer ik zo min mogelijk bij stil
te staan, word je gek van, geniet van elke
dag zo lang het kan en mag.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: genieten van de mooie
dingen, lekker op vakantie en natuurlijk
een mooie vis kopen.

46. Gouden tip voor de Klepper: zou het
niet weten, leuk informatief blad voor het
dorp. Ga zo door!
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
uh, heb je vragen stel ze gerust.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou
zijn:
het
dorpsgezicht
wat
opvrolijken en voor vrachtverkeer sluiten,
de Noachschool voorzien van voldoende
lokalen en met eigen gymzaal erbij. Sterk
maken voor behoud van voorzieningen
voor jong en oud.
49. Vraag van Lieneke de Bruin (50
vragen vorige keer): Wij hebben
van
heel
dichtbij
meegemaakt
hoe je van je tuin een vijver kunt
maken. Heb je met deze vijver het
record in Schoonrewoerd verbroken:
vermoedelijk wel, helaas moest ik nog
wat ruimte voor onze boef overhouden😊
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Annie van de Veen.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: jullie hebben 53
jaar in Wadenoijen gewoond, hoe bevalt
het na 4 jaar in Schoonrewoerd. En zou je
nog terug willen naar Wadenoijen?

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Het is zomer. Mooie dagen met zon. Warmte,
onweer aan het eind van hete weekenden.
Druilerige dagen die traag voorbij drijven.
Alles is groen, zwaar groen. Overal bloeien
bloemen, zoemen insecten. En de mensen?
Deels op vakantie, deels druk met werk,
met tuingroen, met sproeien en knippen en
maaien. Maar ook in een stoel lekker lui, of
met wandelschoenen op pad, in een kano
het water op, even een duik in rivier, wiel of
plas… Het is zomer. Ineens realiseer je je weer
dat het best een stapje trager kan, dat met
anderen samen een lange avond wat kletsen
ook heel fijn is, dat je nu je mooie foto’s moet
maken om straks die lange winter weer door
te komen…

Mail: koosmaat@solcon.nl.
Vertrek 15:30 uur Vianen.
Za 6 juli: Vogelexcursie bij het Klaphek,
te Lopikerkapel o.l.v. Jules Klees.
Tel: 0347-351 499. Mail: fam-klees@hetnet.nl.
Vertrek om 14:00 uur vanuit de Schaapskooi.
Za 3 augustus: Excursie Appeldijk &
Koornwaard o.l.v. Jules Klees.
Tel: 0347-351499. Mail: fam-klees@hetnet.nl.
Vertrek om 9:00 uur vanuit de Schaapskooi.
Zaterdag 24 augustus: Vijfheerenlandenfietstochten, waarbij de Schaapskooi startpunt
of onderweg-bijtank-punt is.
Donderdagavond 29 augustus en donderdag
5 september worden de fotografen onder
u van harte uitgenodigd. Maak kennis met
natuurfotografie, deel 1 en deel 2. Voor nog
mooiere plaatjes. Kijk op de website voor meer
informatie en wees hartelijk welkom.

Na de zomervakantie pakken we alles weer
op: het vrijwilligerswerk, de excursies, de
activiteiten. Daarom nu alvast wat zaken om
in uw agenda te zetten:

Zaterdag 28 september: Open Dag op de
Schaapskooi. Mis het niet!

Za 22 juni: Excursie naar de Mortelen in
Oirschot o.l.v. Koos Maat. Wandeling 8 km.
Tel: 0183-563 362 of 06-2723 6372.

namens de vrijwilligers van de
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden

We wensen u een fijne zomer toe,

"Uw tanden mogen gezien worden"
Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440

Praat uit de Raad
Ver weg, dichtbij wat gaat (niet) goed of anders?
In de aanloop van de fusie naar de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden is meermaals
gewezen op de grotere afstand die zou
ontstaan tussen de gemeente en de inwoners
en ondernemers. Maar wat merk je daar nou
zelf eigenlijk van? Nou, zelf merk ik dat ik
steeds heen en weer moet pendelen tussen
Meerkerk, Vianen en Leerdam. Maar da’s
mijn probleem en dat hoort bij mijn werk als
raadslid. En verder? Wat merk je nou zelf, als
inwoner, van de afstand, zowel letterlijk als
figuurlijk? Weten ‘ze’, wij dus, als raadsleden
en ook de ambtenaren en het college, nog
wel wat er speelt? Wat gaat er goed, wat gaat
minder goed en wat gaat anders?
Wat gaat er goed? Zelf kun je als inwoner
direct contact opnemen met de gemeente
voor een afspraak en dan kun je ook de locatie
kiezen waar je wilt afspreken. Heb ik ook
gedaan en dat werkt!
We hebben een wijkambassadeur die goed op
de hoogte is van wat er speelt in Schoonrewoerd
en dat doorgeeft aan de gemeente. We hebben
een wethouder die speciaal is toegewezen aan
ons dorp, Christa Hendriksen, en die nu al
apetrots is op Schoonrewoerd en spreekt van
‘mijn dorp’!
Wat gaat er nog meer goed? Afgelopen
maanden heb ik gemerkt dat er véél
rechtstreeks contact is tussen de wethouders
en burgemeester en de inwoners en
ondernemers. Dat was te merken met de
aubade en pannenkoekenlunch in de tent op
Koningsdag. Op één na waren alle wethouders
er, ook burgemeester Lokker was aanwezig.
Hij gebruikte dit moment ook om goed kennis
te maken met de verschillende inwoners van
ons dorp, evenals de wethouders. Mijn indruk
is dat dit een prima geslaagde opzet was:
hulde aan de Oranjevereniging!
Wat gaat er niet goed? Na het eerste contact
met de gemeente duurt het soms erg lang
voordat er ook echt eens iets gebeurt! Een van
mijn ergernissen is de openbare verlichting:
er zijn best veel lantarenpalen stuk en als je
dat dan meldt, krijg je direct een bevestiging,
maar verder gebeurt er wekenlang helemaal

niks! Dat moet echt beter. Ook is nog niet altijd
duidelijk bij wie je nu precies moet zijn, bij
welke afdeling of bij welke ambtenaar. Ook dat
moet beter! De snelheid moet er nog duidelijk
in komen! Als jullie nog meer opvalt wat niet
(zo) goed gaat, laat het even weten svp, dan
probeer ik daar wat aan te doen.
Wat gaat er anders? Nog even over die
afspraken maken met de gemeente. Dat kan
gelukkig nog steeds via de telefoon, handig
als je geen internet hebt, en anders via de
website. Prima en misschien ook wel prettig,
maar gewoon even binnen lopen bij het
gemeentehuis om wat te regelen is er dus niet
meer bij: da’s anders!
Ook anders is de aanslag gemeentebelastingen
die ik kreeg. Dat was een stevige rekening,
maar uiteindelijk toch bijna € 100 minder dan
vorig jaar! Dat zullen meer inwoners hebben
ervaren als een mooie meevaller van de
harmonisatie van tarieven voor Schoonrewoerd
en Leerdam.
Anders is ook de mogelijkheid die je als
inwoners nu zelf hebt om initiatieven op te
zetten. De Gemeenteraad heeft hiervoor
een jaarlijks budget beschikbaar gesteld
van 1 miljoen euro. Hoogste tijd voor een
constructief overleg met alle verenigingen in
het dorp, inclusief de kerken, om na te gaan
wat Schoonrewoerders willen en waar de
prioriteiten naar uitgaan! Gevolg is wel dat we
het wel zelf moeten gaan doen: meedenken,
meepraten en meewerken, dat is van belang.
Zie dit dan ook als een oproep om vooral actief
betrokken te zijn bij ons dorp! Een beetje
zoals de feestweek was, maar dan voor het
hele dorp.
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

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

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

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement
Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
tel: 0345-648106 of 06-13703549
email: info@thecareercoach.nl
website: www.thecareercoach.nl

PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen,
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.
Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

www.unive.nl/leksprong

Daar plukt ú de vruchten van!

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
ZETDANHOP
LETTER SUDOKU 130
Vul het diagram zo in,
dat in elke rij, elke
kolom en elk blok van
3x3 vakjes de letters
ZET DAN HOP één keer
voorkomen. De letters
in de grijze balk
vormen uiteindelijk een
Schoonrewoerds begrip.

Antwoord puzzel 129:
Provincie Utrecht
De prijswinnaar is:

T
Z
D

N

H

P

N

A

P

E

O
E

WIN EEN KADOBON
VAN DE KARWEI
Gesponsord door Anne Schipper,
Rietdekkers- en timmerbedrijf.

H

N

T

M.E.L. Westenburgstraat 11

Uw prijs wordt thuisbezorgd!

E

O

RITA DE RUIJTER-RIBBENS
Gefeliciteerd!

D

H

H

A
Z

Z

N

Stuur vóór 14 juli 2019 het begrip op
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!

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

Voor Rieten- en Pannendaken
De volgende diensten kunnen wij leveren:
• Camera inspectie incl. vegen en rapportage
• Het verwijderen van nesten e.d.
• Het vegen van uw kanaal
• Vonkenvanger leveren en plaatsen
• Uw schoorsteen opvoegen en het loodwerk
vernieuwen
• Een schoorsteenkanaal leveren en plaatsen
• Het frezen van een kanaal

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

1. Naam: Tim van de Oever

2.
3.
4.
5.

Leeftijd: 17 jaar
Broers/Zussen: 1 zus
Hobby’s: Met vrienden, gamen
School: MHBO Utrecht
Opleiding: Commerciële economie
6. Leukste vak op school: Uitval

(rechts op de foto)

7. Ik heb een hekel aan: Als mensen
sloom doen
8. Mijn favoriete sport: Heb ik niet
9. Ik kan geen dag zonder: Zuurstof
10. Ik lust geen: Witlof
11.Ik ben gek op: Coco
12.Ik word kwaad als: De bus sloom
doet
13. Een slechte eigenschap van mezelf:
Dingen uitstellen
14. Mijn favoriete vakantie: Renesse
15. Mijn favoriete muziek: Amerikaanse hiphop en moombahton
16. Mijn favoriete broek: Nike broek
17. Mijn favoriete app op mijn
telefoon: Snapchat
18. Het leukste in het dorp:
Schoonrewoerdse markt
19. Dit wil ik worden: Weet ik nog
niet
20. Dit moet anders in het dorp:
Betere wifi aan de kant van de
Jordy
21.Tip voor jongeren: Niet vergeten
uit te checken bij de bus
22.Volgende vragen aan: Timo de
Ruiter
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

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

VERKOCHT
Ook úw woning succesvol verkopen?
Vraag nu een vrijblijvend(e)
adviesgesprek l waardebepaling aan!
WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL
Westwal 34 l LEERDAM l (0345) 599 394

THUIS in úw regio!

Nieuws van de Dorpsvereniging
over lopende zaken en zaken die geen nieuws meer zijn
Team Schoonrewoerd
Begin mei heeft DVS met de Schoonrewoerdse
gemeenteraadsleden, de wijkambassadeur
en de wijkwethouder (namen onderaan dit
stukje) om de tafel gezeten om te bespreken
hoe we gezamenlijk de leefbaarheid van ons
dorp kunnen bevorderen.
We bespraken wat de gemeente voor het
dorp kan betekenen en de verbondenheid in
Schoonrewoerd t.b.v. alle inwoners. Samen
kunnen we het dorp helpen om ‘inclusief’ te
zijn/blijven. Dat er voorzieningen zijn waardoor
ouderen niet weg hoeven uit het dorp, of dat
jonge mensen kunnen blijven in het dorp. Dat
het dorp veilig is voor kinderen om te spelen,
voor ouderen om niet te vereenzamen, voor
mensen met een kleine portemonnee om
gezond te kunnen eten en bijvoorbeeld te
kunnen sporten, voor gehandicapten om toch
binnen de vertrouwde omgeving te kunnen
blijven.
Eén van onze conclusies is dat we andere
Schoonrewoerdse netwerken hierbij gaan
betrekken om zo samen breed gedragen
voorstellen te kunnen maken. Voor een
klein dorp heeft Schoonrewoerd trouwens
verrassend veel netwerken, wij kwamen
al gauw op: Kerken, Oranjevereniging,
Klepper, Sport (HSSC), Zangverenigingen,
Ouderencontact, School, Lokale ondernemers,
de chauffeursvereniging, de Brandweer…
meer? Geef dat s.v.p. aan ons door!
Voor de zomervakantie willen we van alle
netwerken mensen benaderen om te kijken of
men mee wil denken, mee wil doen. Daarna
volgt een uitnodiging voor een overleg.
‘Team Schoonrewoerd’ bestaat, naast DVS,
uit: André van der Leest (VVD), Erik van Doorn
(GroenLinks) Anton de Bruijn (SGP), Christa
Hendriksen (wijkwethouder, D’66) en Marjon
van Driel (wijkambassadeur)
Bijna 1.000 jaar oud
De gemeente heeft een bedrag van € 1 miljoen
beschikbaar voor inwonersinitiatieven. Eén van
de initiatieven waaraan we denken, is dat ons
dorp over een paar jaar 1.000 jaar bestaat. Dit
is iets dat we met het hele dorp willen vieren.
Misschien kunnen we dit combineren met de
feestweek van de Oranjevereniging. Daarover
gaan we nog met de Oranjevereniging in

gesprek. Laat hen eerst maar even bijkomen
van het succes van de afgelopen Feestweek.
We denken aan het volgende:
• Wat kunnen wij hieraan faciliteren zodat dit
feest kan plaatsvinden?
• Een groots plan opzetten met ook blijvende
zaken als resultaat. Hoe aan te pakken?
Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
• In het algemeen is er behoefte aan culturele
activiteiten. Hoe dit vorm te geven?
In ons gesprek met ‘Team Schoonrewoerd’
is al door de gemeenteraadsleden gezegd
dat wij inderdaad aanspraak kunnen maken
op een bedrag uit de pot van 1 miljoen. De
wijkambassadeur kan ons daarbij helpen.
Terugblik Feestweek
Er zijn al heel wat complimenten naar de
Oranjevereniging gegaan voor de Feestweek.
Het was inderdaad een groot feest voor heel
het dorp met een uitstekend programma waar
eigenlijk iedereen wel iets van z’n gading kon
vinden. Het had allemaal een verbindend en
ongedwongen karakter. Als Dorpsvereniging
zijn we trots op deze prestatie en wensen we
de Oranjevereniging hun welverdiende rust
toe. En laten we de partners en gezinsleden
niet vergeten: die hebben ook heel veel
gedaan op de achtergrond. Het was een week
die verbinding bracht bij alle dorpsbewoners,
jong en oud, vanaf de aubade tot en met de
dodenherdenking.
Plakken op verkeersborden
Het is mij ook overkomen toen ik 50 werd: foto’s
van mezelf zien op bomen of lantaarnpalen
met mijn nieuwe leeftijd erbij. Nooit de foto’s
die ik zelf zou uitzoeken natuurlijk. Maar na de
eerste verrassing (of schrik) is het altijd een
vrolijke noot.
Dat vind ik ook als ik het van anderen zie.
Begin april waren er in ons dorp foto’s van
een jarige job geplakt over verkeersborden en
dát is dus niet zo handig. Daarom hierbij het
verzoek om dit niet meer te doen.
Het kan tot een onveilige situatie leiden en de
tape tast de verkeersborden aan. Dat laatste
kregen we te horen van een verkeersdeskundige
van de gemeente. Ook weer wat geleerd.
Ik dacht altijd dat die borden wel tegen een
stootje konden, maar dus niet tegen tape.
Kort en goed: laten we het veilig houden en

vooral leuke foto’s blijven plakken waar het
veilig is! Gebruik dus lantaarnpalen en bomen,
maar geen verkeersborden. En belangrijk:
na het feest ook graag de plaksels weer
verwijderen. Bij voorbaat dank!

VakantieBijbelClub
SchatRijk!
Beste kinderen en ouders van ons dorp!

Spelen Oost
Inmiddels is het idee om een speeltuin te
realiseren bij de oude Regenboogschool
van de baan. Maar natuurlijk willen we wel
graag speelgelegenheid creëren voor de vele
kinderen die in Schoonrewoerd Oost wonen en
nog te klein zijn om naar een speeltuin aan de
andere kant van het dorp te gaan.
Er ligt nu een idee om iets te gaan doen met
het open stukje in de Masada, waar nu de
draaischijf staat. We zouden op die plek graag
een kleine speeltuin realiseren voor jonge
kinderen. Dit is een mooie plek, waar ook
zicht op is. Op dit moment wordt dit stukje
grond niet gebruikt. We denken nu na over
een ontwerp en gaan dat voorleggen aan de
gemeente Vijfheerenlanden. Bij meer concrete
plannen zullen de omwonenden geïnformeerd
worden.
Rabobankclubkascampagne
Begin dit jaar vroegen we via een ludiek
filmpje op Facebook aandacht voor de
Rabobankclubkascampagne en onderhoud
speeltuin. In dit (amateur)filmpje hebben
we vol overgave al zingend de speeltuin een
sopje gegeven. Naast alle leuke reacties die
we kregen, hebben we ook heel veel stemmen
gehad. Van de Rabobank mochten we een
cheque ontvangen ter waarde van € 427,22.
Hartelijk dank voor jullie stemmen!!
Jaarmarkt
Dit bericht is al voor de Jaarmarkt geschreven
en we hebben uiteraard nu geen idee hoe de
markt is verlopen. Wat we wel weten is dat er
in onze kraam de gelegenheid was om voor elk
huis binnen de bebouwde kom zogenaamde
30-km kliko stickers op te halen. Dit in het
kader van een verkeersveiliger dorp. Mocht u
dat gemist hebben, e-mail ons uw adres en wij
bezorgen 3 kliko-stickers bij u thuis.
het bestuur van DVS
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Heb je het al gehoord? Op dinsdag 27 t/m
donderdag 29 augustus zal er weer de
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden
worden! Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8
zijn van harte uitgenodigd.
Het thema dit jaar
is: “SchatRijk!” We
gaan
met
elkaar
opzoek naar schatten
in de Bijbel. We
beginnen de dagen
met zingen, bidden
en een Bijbelverhaal.
Daarnaast
worden
er allerlei creatieve
werkjes gemaakt en
staan er leuke spellen
op het programma! Het is altijd super gezellig,
dus zorg dat je erbij bent!
De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9.30 tot
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Het programma
duurt dan tot 14:30 uur. Daarnaast hebben
we voor de groepen 7 en 8 weer een speciale
activiteit in gedachten… Maar dat blijft nog
even een verrassing natuurlijk!
Natuurlijk mag u als ouders ook komen
kijken naar wat uw kind allemaal gedaan
en geleerd heeft. Donderdagavond bent u
van harte welkom vanaf 19:00 uur voor de
afsluitingsavond.
Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen
met Dineke Kamp. (tel.: 0345-643930,
e-mailadres: vbcschoonrewoerd@gmail.com)
We zien uit naar jullie komst!
De VBC-commissie

Midden in dit kalenderjaar schrijf ik een stukje
voor de laatste Klepper van ons schooljaar
2018-2019… In dit schrijven voor de Klepper
wil ik u op de hoogte brengen en houden van
wat er op de Noachschool gebeurt.
Very Important Peuter-morgen en start
instroomgroep nieuwe schooljaar
Op 28 mei kwamen veel nieuw aangemelde
kleuters naar onze school om kennis te maken
met de juf van hun toekomstige groep. Dat is
best een beetje spannend voor de kinderen,
maar ook voor de ouders. Gelukkig was het
ijs snel gebroken en speelden de kinderen
heerlijk met elkaar in de hoeken. Nieuwe
vriendschappen
ontstonden!
De
ouders
dronken ondertussen koffie en thee en maakten

ook kennis met elkaar. Best wel bijzonder dat
deze groep de komende jaren met elkaar op
zal gaan trekken in de basisschooltijd die in
het volgend schooljaar gaat beginnen.
We hebben op de VIP-morgen niet alle nieuwe
kinderen en ouders ontmoet. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn geweest om op de
VIP-morgen te komen, maar wel een keer in
school willen kijken, bel dan gerust voor een
afspraak. Omdat we volgend jaar op 1 oktober
in de twee kleutergroepen al genoeg kinderen
hebben, zullen we na de herfstvakantie al
starten met de instroomgroep. De kinderen
die na 1 oktober 2019 vier jaar worden
zullen de maandag-, dinsdag-, woensdagen donderdagmorgen naar de instroomgroep
gaan bij juf Annemiek.
Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken
voor een kennismakingsgesprek, kunt u een
mail sturen naar directie@noachschool.nl of
bellen naar 0345-642171.
Koningsspelen en sponsorloop
Het wordt al een traditie: De Koningsspelen.
Ook dit jaar hebben de kinderen van de
Noachschool weer een schitterende sportieve
dag gehad. De ouderraad is weken druk
geweest om er een mooi feest van te maken.
Eerst hebben we met elkaar het Koningsontbijt
gehad en daarna hebben we met begeleiding,
Dave Sterk die op de trompet speelde, het
Wilhelmus gezongen en de Nederlandse
driekleur in de top van de vlaggenmast
gehesen.

Om 12.15 uur gaf de wethouder het startschot
voor de Spierballenloop. De kleuters hadden
in de pauze al hun eigen Spierballenloop
rondom het sportveldje op het plein gehad. De
Spierballenloop voor de leerlingen van groep 3
t/m 8 ging over het schoolplein, het Hazenblok
en Kerkweg terug naar het schoolplein.
Onderweg werden de leerlingen aangemoedigd
door het toegestroomde publiek.
In totaal haalden we het fantastische bedrag
op van € 6204,67! Iedereen hiervoor heel
hartelijk dank!
Ook dank aan de ouderraad en alle vrijwilligers
die deze dag voor onze leerlingen tot een groot
succes maakten. Na de Koningsspelen hadden
we een heerlijke feestweekvakantie.

De kleuters zongen hun eigen ‘Koningslied’
van de kleuren van de vlag. Samen met heel
veel vrijwilligers werden de verschillende
spellen gemaakt en in de wijk klaargezet. Veel
dorpsbewoners hadden op deze feestelijke dag
de vlag in top gehangen, waarvoor hartelijk
dank!
Om 12 uur onthulde de wethouder het bankje
dat we als dorp van de gemeente Leerdam
hebben gekregen. Toen de vraag van de
Dorpsvereniging kwam of het bankje op het
schoolplein geplaatst mocht worden, heb ik
daar enthousiast op gereageerd.

Verjaardagendag
Een keer per jaar is het echt groot feest op
school: De verjaardagendag. De ouderraad
maakt er elk jaar weer een hoogtepunt
van. Het springkussen was er weer en veel
verschillende zelfbedachte spellen. In groepjes
gingen de kinderen van groep 3 t/m 8 de wijk
door. Van de leerlingen kregen de meesters
en juffen prachtige cadeaus: Planten met
prachtige potten voor in de klassen.
We sloten dit jaar niet af met een lunch,
maar met een reusachtige en schitterende
slagroomtaart. Er was genoeg voor iedereen
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
en de taart smaakte heerlijk. We kijken terug
op een schitterende dag en net zo schitterend
weer. Na de verjaardagendag begon voor de
leerlingen de HePi (Hemelvaart-Pinksteren)
vakantie.
Wist u dat…
• We op 3 juli mee gaan doen aan het
korfbaltoernooi met leerlingen van groep 5,
6 7, en 8?
• Dat we eigenlijk op 12 juni al moesten
korfballen, maar dat het veld toen blank
stond vanwege de overvloedige regen die
gevallen was…?
• Alle 22 leerlingen van groep 8 hun jeugdEHBO certificaat hebben gekregen?
• Dat 22 leerlingen van groep 8 geslaagd zijn
voor hun theorie-examen?
• Dat 21 leerlingen van groep 8 hun praktische
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verkeersexamen hebben gehaald?
Dat ze daarvoor een route in Leerdam
moesten fietsen met rotondes, stoplichten,
zebrapaden en nog meer moeilijkheden…?
Dat dat best lastig is voor kinderen uit een
dorp zonder stoplichten, rotondes en zebra’s
;-) ?
Dat er op de school 122 zonnepanelen liggen
waarmee we in onze eigen energie kunnen
voorzien?
Dat dit goed is voor het milieu en past binnen
ons motto ‘Zorg voor Iedereen’?
Dat we ook een ‘afvalvrije’ school zijn?
We ons afval scheiden en papier, pdm, en
gft?
We een nieuwe juf hebben aangenomen?
Deze juf Willemijn heet?
We 55 nieuwe laptops hebben gekocht?
Nu alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 de
beschikking hebben over een laptop?
We 30 laptops hebben voor de kinderen
van groep 3 en 4, die gezamenlijk gebruikt
worden?
Juf Cathy ook volgend jaar als native
speaker de Engelse lessen verzorgt voor de
leerlingen van groep 0 tot 8?
We u allemaal hartelijk groeten en alvast
een goede vakantie wensen?
We met alle leerlingen op schoolreis zijn
geweest?
Dat de kleuters veel plezier hebben gehad
bij Benschop Speelplezier?
Dat groep 3 t/m 6 een toffe dag heeft gehad
in het Dolfinarium?
Dat groep 7 en 8 naar Duinrell zijn geweest
en daar veel lol hebben gehad?

Namens het team groet ik u hartelijk,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

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
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De Nationale Diabetes Challenge is gestart
Op 8 mei is een groep van 13 wandelaars
gestart en nu met het sluiten van de datum
voor de kopij van de Klepper, hebben we er al
vier wandelavonden op zitten. De groep is heel
gevarieerd, van ervaren wandelaars tot en met
kruk, rollator en rolstoel. Er zijn wandelaars
met meerdere jaren Nijmeegse vierdaagse
ervaring en er zijn wandelaars voor wie een
Rondje Wiel nu nog net teveel is. Enthousiast
zijn ze allemaal.
Inmiddels lopen we in twee groepen, een
rustige groep die de 3km haalt in een uur en
een snellere die in anderhalf uur een rondje
via Boeicop en Zijdekade wandelt. We bouwen
langzaam op, binnen de mogelijkheden van
de wandelaars en hopen in september bij de
landelijke finale mooie afstanden te kunnen
wandelen.
We wandelen niet alleen, binnenkort zijn er
twee thema-avonden voor de deelnemers,
een over voeding en een over beweging,
met medewerking van een diëtist en een
fysiotherapeut uit Schoonrewoerd.
Op de foto bijna alle wandelaars, aangevuld
met Theo Vuurens (die ons in het begin hielp

met het uitzetten van de routes in en rond
het dorp), René Nagtegaal (wandelcoach,
begeleider van de snelle groep en achter
de camera) en Marian Bosma (diabetesverminder-coach, begeleider van de rustiger
wandelende groep).
Marian Bosma

Collecte 2019
Een ieder heel hartelijk bedankt voor uw
gift! De collecte heeft het mooie bedrag van
€ 743,54 opgebracht.
Hartelijke groet,
Aartje Vuurens

McDrive
in Schoonrewoerd
U wist het allemaal en
dat hebben we geweten
ook. Vanaf het eerste
uur, nou ja misschien
was 20.00uur ook veel
te vroeg voor een broodje hamburger... maar
dan zeker vanaf het tweede uur bleven de
bezoekers stromen. We verruimden dagelijks
onze openingstijden om alle klanten te kunnen
bedienen. Er werd gebeld, er werd geappt, de
klanten stonden in de rij. Uren van gezellig met
de koekenpan in de hand, broodjes snijden,
uien pellen. Wat een geweldig succes.
We willen u allen heel hartelijk danken voor de
klandizie. Er gingen zo’n 900 hamburgers over
de toonbank en de opbrengst was grandioos.
Een bedrag van € 1.400,- was de uiteindelijke
opbrengst. Met dit bedrag gaan we aan de
slag om het huisje van Tanasse in Ungurei
vernieuwen. Dit plan staat al een aantal jaar
op ons verlanglijstje. Deze familie heeft onze
hulp zo hard nodig. Van een huis is bijna geen
sprake meer, eerder een stal. We hebben het
plan om de tweede helft van dit jaar aan de
slag te gaan zodat de familie Tanasse er voor
de winter weer warm en droog kan wonen.

Blijvende steun
Andere projecten waar we de afgelopen periode
mee zijn bezig geweest zijn onder andere: Een
kamertje van klei en leem omgebouwd tot een
meidenslaapkamer. Samen met de 3 oudste
meiden aan de klus geweest, samen geverfd,
ja ze waren zelf net zo roze als de wand, maar
wat een glans op hun gezichtjes. Oké, dan nog
wel met z’n vieren in één bed, maar wel een
schitterend kamertje.
Marjan organiseerde een vrouwenochtend, die
werd bezocht door zo’n 25 vrouwen. Heerlijk
om deze vrouwen te verwennen met koffie,
thee en chocolade. Ja, want het leven van de
vrouwen is zwaar. Zorgen voor het huis, de
kinderen, alles draaiende houden ook al is er
soms eigenlijk niets.
Maar wat genoten deze vrouwen toen ze voor
vrouwen in Nederland een armbandje mochten
maken. Ja, ook zo zijn deze vrouwen bewogen
met andere vrouwen. Geweldig toch.
De sponsorloop van Heredium in Zijderveld
bracht bijna € 2.000,- bij elkaar. Hiermee
zullen we een aantal speeltoestellen op het
schoolpleintje opknappen of geheel vernieuwen.
Wonderlijk dat we zoveel ontvangen om hulp
te mogen bieden. Dank voor al uw
betrokkenheid.
Wilt u onze projecten mee
ondersteunen? Uw giften zijn
welkom op NL83RABO0305164732

Een late markt in 2019.
Niet dat deze later begon dan anders, maar
laat in het jaar. Maar goed ook, want te kort op
de feestweek is ook niets.
Deze markt was iets kleiner dan andere jaren,
er waren minder kramen te bewonderen door
helaas een aantal afmeldingen. De markt was
dan wel iets kleiner, maar zeker niet minder
druk met bezoekers.

‘s Morgens was er tijdens de markt mogelijkheid
om geld te winnen in de wervelwind. Helaas
bleek met de opbouw er een mechanisch defect
te zijn, dus jammer genoeg kon dit spel niet
meedoen. Wel was er weer de mogelijkheid
om mee te doen met de Kop van Jut.
Mooie deelname met een spannende finale,
met de volgende uitslag:
1e Reindert de Bruin
2e Leonard Zuka
3e Ronald van Tilburg
Vanaf 14:00 uur ging de clown optreden om
de kleinsten te vermaken. Wederom een volle
tent en achteraf weer een tevreden clown. Mooi
om te zien dat de jongste inwoners zo kunnen
genieten van de markt. Tijdens dit optreden
werd het kinderspel opgebouwd en was het
fiets ‘m omhoog gearriveerd. Het kinderspel
was op snelheid een brandje blussen (hoe kan
het ook anders als de brandweer de markt
organiseert). Overigens was elke deelnemer
winnaar hier en kreeg iedereen die mee deed
een consumptiebon.
De uitslag is:
1e Bram Sterk
2e Lisanne Polman
3e Sara Verhoeff
Fiets ‘m omhoog was het 2e middagspel.
Hiervoor moest je verticaal omhoog fietsen,
uiteraard werd je gezekerd om geen
ongelukken te veroorzaken. Als je als eerste
boven was, dat was op een meter of 10, dan
ging je door naar de volgende ronde, net zo

lang tot er 4 overbleven om te strijden voor
de prijzen. De volgende personen waren het
snelst op de fiets:
1e Joran van Vliet
2e Andreas Sterk
3e Ferry Bakker
4e Ole Roeland
Na wat te hebben gegeten werd het laatste
spel opgebouwd. Dit was Pitstop.
Om de Pitstop zo goed mogelijk te kunnen doen
had je kracht, snelheid, uithoudingsvermogen,
rust en een goede communicatie nodig.
Sommigen kunnen dat alleen, hier waren
het teams van 4 personen. Het was een
parcours waar men begon met het wisselen
van autobanden. Van voor naar achter en
van achter naar voor. De deskundige jury
zorgde er elke keer weer voor dat de banden
met dezelfde kracht vastgezet werd. Na
het wisselen gingen twee personen met een
soort van bakfiets slalommend over het dorp,
waarbij de bestuurder geblinddoekt was, het
was aan degene die achter hem stond om
goede en duidelijke aanwijzingen te geven.
Als het fietsen klaar was, zaten 2 personen
klaar om 10 meter omhoog te fietsen en
vervolgens stopte de tijd. Na 2 uur spelen
werd de volgende uitslag bekend gemaakt:
1e Team Bruijnes
2e De Diva’s
3e Chromosoom
Tijdens de Pitstop werden er loten getrokken
van de grote verloting, de volgende lotnummers
vielen in de prijzen:
1e 31877
2e 30466
3e 30924
4e 31692
5e 31844
6e 31209
7e 31109
8e 30446
9e 32127
10e 29896

Dankzij uw deelname en dank aan de
sponsoren kunnen wij terugkijken op een
mooie jaarmarkt, tot volgend jaar!

Ontwerp – aanleg - onderhoud

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag!

Vragen over uw bestaande of nieuwe tuin? Ik kom
graag bij u langs om samen de mogelijkheden te
bespreken. Neem vrijblijvend contact met mij op!
Groet, Lennart de Bruin

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093

www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl

Te huur

Mooi vakantiehuis in de
Algarve, Portugal
Komt tot rust in goed onderhouden vakantiehuis,
landelijk gelegen, vlakbij
vissersplaatsjes en stranden.
Veel privacy.
Lees gastenboek op
www.casa-saskia.nl
tel. 0183-649564

Diabetes type 2 verminderen
tot medicatievrij

verf
behang
vloeren
raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies
Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam
T (0345) 63 22 66 E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl
I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

persoonlijke coaching
advies op maat
80% wordt medicatievrij
Marian Bosma
Diabetes-verminder-coach
Overheicop 19
0618715310

www.diabetesvrijleven.nl

ALLES VOOR UW
NACHTRUST!
Fonteinstraat 13b
4141 CE Leerdam
T 0345 – 619292
E info@peterbalsters.nl
I www.peterbalsters.nl

Reisje
Ouderenkontakt
Wat zat het weer ons mee! De dag ervoor moest
iedereen nog de winterjas aan, maar tijdens
het jaarlijkse reisje van het Ouderenkontakt
scheen het zonnetje ons al snel tegemoet en
heeft het ons de hele dag begeleid.
De reis naar Staphorst ving om 08:15
aan, iedereen paste in de bus, maar voor
noodgevallen gaat er ook altijd een bestuurslid
met een eigen auto achteraan. En, het is al
bijna traditie, dr. Noppe gaat zo’n dag ook
graag met ons mee.
Na een rustige rit kwamen we in een leuke
gelegenheid aan in het fraaie dorp Staphorst.
Tijdens het binnen rijden van het dorp vingen
we al wat impressies op van hoe het dorp nog
gebruik maakt van de traditionele kleuren
groen en blauw (blauw vooral om de vliegen te
verjagen) De kleuren worden vooral toegepast
op de luiken voor de ramen (groen) en de
onderkant van de muren van de boerderijen
(blauw). Er ontstonden leuke verhalen van
mensen die ook vroeger, nadat de koeien in de
zomer de wei ingegaan waren, de muren van
de stal blauw hadden geverfd.
Tijdens de koffie met het heerlijk gebak,
werden wij op een zeer levendige manier
bijgepraat over de traditionele klederdracht
van Staphorst, vanaf baby tot aan huwelijk
en rouw. Dit werd gedaan door twee vlotte
zussen die, hoewel enigszins op leeftijd, met
veel jovialiteit, plezier en enthousiasme ons
de fijne kneepjes en wetenswaardigheden

van deze bijzondere dracht uit de doeken
deden. Prachtige stoffen en sieraden kwamen
ons voorbij, en alles met de hand gemaakt.
Indrukwekkend waren de verhalen die daarbij
hoorden, we hebben er echt van genoten.
Natuurlijk moesten twee van de aanwezige
gasten eraan geloven om ook eens te ervaren

hoe het is om deze klederdracht te dragen. Er
was animo genoeg, maar het werd Hermien den
Besten en dhr. van Merkerk. Het was een lust
voor het oog om hen te zien veranderen in twee
Stapersters, zoals dat werd uitgesproken. Het
stel werd dan ook menigmaal gefotografeerd
alsof het “beroemdheden” betrof.
Bijzonder was dat Marry van der Heiden, die
ook met ons mee reisde, samen met haar
man Cor, zelf uit Staphorst komt en ook tot
aan haar zeventiende deze klederdracht heeft
gedragen.
Onze volgende bestemming was Giethoorn,
waar we de lunch gebruikten en er een
boottocht door het Venetië van het Noorden op
het programma stond. De lunch was prima en
de boottocht erg leuk, door de verhalen van de
schipper en de aanblik van de prachtige huizen
en tuinen waar we langs voeren.
Gelukkig waren er nog niet al te veel toeristen,
er werd ons verteld dat het in de zomer echt
compleet vast kan lopen. Zowel op de kant als
op het water, vooral door Aziatische bezoekers.
Zorgelijk is misschien wel een ”Te Koop” bord
voor een huis, welke ook in het Arabisch,
Duits, Engels en Aziatisch werd aangeboden!
Na de boottocht was er nog een klein uurtje
tijd om rond te lopen in Giethoorn. De een
bezocht een winkeltje, de ander ging heerlijk
in de zon op een terrasje zitten of er werd,
zoals velen deden, een lekker ijsje gescoord.
Giethoorn was de rit en het bezoek helemaal
waard, ook hier is weer zichtbaar genoten.
Op naar Scherpenzeel, alweer richting
Schoonrewoerd! Daar hebben werd het
diner gebruikt, waar we allemaal, onderwijl
ontspannen en vrolijk kletsend, van hebben
genoten.
We kijken terug op een heerlijke en gezellige
dag met elkaar en hopen het volgend jaar
weer voor u te mogen organiseren.
Er zijn nog een paar data die ik aan u door
wil geven, zodat u die vast in de agenda kunt
zetten:
27 september willen weer een BINGO houden.
En 13 november bestaat het Ouderenkontakt
alweer 65 jaar!!!!! Dat willen wij niet
onopgemerkt voorbij laten gaan, daar hoort u
later nog meer over van ons!
Hartelijke groet,
namens het bestuur van het Ouderenkontakt,
Akkie Langerak

Toen
&
Nu

Schoonrewoerdse markt
Vroeger werd er op de jaarmarkt vooral gehandeld in vee. Dat is nu niet meer het geval.
Gelukkig is de Jan Hagel-koek er nog wel, en wordt er nog steeds aan koekslaan gedaan!

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
Het Hazenblok 5
4145 NC Schoonrewoerd
tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: tonvandonselaar@chello.nl

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Ooievaars
ringen

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

Open deurroute Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Het klinkt zo simpel: als deelnemer meedoen
met de open deurroute. Je hangt de vlag
buiten, zet je deur open, laat mensen binnen
en vertelt, laat zien, laat proeven over en van
datgene wat jou bezighoudt, je werk, je hobby
enz.
De werkelijkheid is wat gecompliceerder. Om
mee te doen eist het soms moed onzekerheid
te overwinnen want is dat wat ik te bieden heb
wel interessant en goed genoeg en zo ja, hoe
doe ik dat en waar in huis.
We zijn dan ook bijzonder blij dat er dit jaar
weer mensen zich aangemeld hebben en
veel moeite hebben gedaan Schoonrewoerd
BinnensteBuiten tot een succes te maken. En
veel moeite hebben ze gedaan… Er is gewikt en
gewogen, opgeruimd, kamers leeg gemaakt,
schoongemaakt,
opgehangen,
neergezet,
herschikt, nog een keer veranderd, enz. enz.

En dan is de dag aangebroken dat je
daadwerkelijk de vlag ophangt en je deur open
zet. Tegen alle verwachting in bleek het weer
gelukkig toch ook nog heel redelijk.
Leuk was het toen, vanaf Vianen waar de
oldtimerdag georganiseerd werd, er tientallen
oude tot zeer oude auto’s langs de gele eend
van Hans en Jolanda Lemcke reden en, zoals
dat gaat bij herkenning van soortgenoten,
deze luid toeterden en Hans bij iedere auto
joviaal groette.
Wat buiten de planning viel was de
voetbalwedstrijd die veel mensen ’s middags
aan de televisie gekluisterd hield. Dat was
oneerlijke concurrentie, zeker
voor het
muziekduo dat speciaal uitgenodigd was om
deze dag extra feestelijk te laten ‘klinken’. Er
was treurig weinig publiek... Gelukkig heeft het
merendeel van de deelnemers daar niet veel
last van gehad. Gerrit Verhoef bijvoorbeeld
vertelde dat hij nog nooit zoveel gepraat had
op één dag!
We bedanken alle deelnemers zeer hartelijk
voor hun inspanning en de bezoekers voor hun
belangstelling. Ook bedanken we Grard, Hans
Ippel, Hans Lemcke, Gerrit, Rik, Jan, Geuf en
Gijs voor het opbouwen en afbreken van de
tent en ook degenen bij wie de ‘reclameborden’
mochten staan.
Tot slot hopen we dat iedereen geïnspireerd
terugkijkt op deze dag en extra gemotiveerd is
om Schoonrewoerd een hechte gemeenschap
te laten zijn.
Bas en Trudi

Soep maakt gelukkig
Courgette, kip, tomaat en pompoen,
Oei, daar kunnen we heel veel mee doen !
De hersens kraken, om daar lekkere soepen van te maken.
Het wordt een lange dag van snijden, roeren, proeven en pruttelen,
en door de rode keuken huppelen
Manlief doet het huiswerk en de tuin, en ruimt ook nog het laatste puin.
Heerlijke geuren stijgen op uit de pan,
soep, daar eten wij echt dagelijks van.
Dan is daar die spannende Binnenste Buiten dag,
wordt het gezellig of een hard gelag?
We wilden graag laten proeven en elkaar ontmoeten,
het liefst met, uiteindelijk, een glimlach op de snoeten.
Ook wilden we graag verhalen delen en een geschiedenis vertellen,
zodat mensen niet te vlug weg hoefden te snellen
Het werd gezellig druk, dus deze dag kon niet meer stuk
Lieve mensen die spontaan mee hielpen af te wassen,
deden ons ook aangenaam verrassen
Lieve kinderen en leuke mensen,
die ook de stichting Hope&Serve het beste toe wensen
Na samen 25 liter soep te hebben uitgeschept,
Is het mijn/onze mond die rept...
Soep maakt gelukkig!
Akkie en Hans Langerak

Vitaminen voor je ziel
Dit jaar heb ik voor de eerste keer mijn
praktijk aan huis Vitaminen voor je ziel
mee laten draaien in het mooie evenement
Schoonrewoerd BinnensteBuiten.
Het was een mooie dag waarbij ik bijzondere
mensen heb mogen ontmoeten van heel jong
tot aardig op leeftijd. De diversiteit en de
behandelingen die ik kon aanbieden maakte
de dag tot een feest. En als kers op de taart
kreeg ik dezelfde dag terug van een van de
bezoekers dat het haar al zoveel gebracht had.
Doordat
veel
zorgverzekeraars
mijn
behandelingen en massages nu vergoeden
vanuit de aanvullende zorgverzekering, is
het voor veel meer mensen toegankelijk en
hoeven zij niets bij te betalen. Het is mooi
dat meer mensen daar nu vanaf weten. Wil
je weten of jouw zorgverzekering het ook
vergoed? Kijk voor meer info op mijn site
vitaminenvoorjeziel.nl
Volgend jaar ben ik graag weer van de partij!
Dimphy Boetzkes

Middenin BinnensteBuiten
Een Schoonrewoerdse vlag in top, een bord
in de tuin en de deuren geopend. Welkom bij
Schoonrewoerd Binnenstebuiten. Als (trotse)
inwoner van het centrum van Schoonrewoerd
had ik het idee dat ik echt ín het evenement
woonde. Mensen die pal langs mijn woning
richting het Ambachtsplein wandelden. Op
het Dorpsplein de prachtige post-Citroën uit
Frankrijk van Hans en Jolanda Lemcke, het
optreden van de band Pearl and Spicy en
de geopende hervormde kerk. En natuurlijk
tegenover mijn huis het aanbod van kunst van
onder andere buurvrouwen Anneke Schreurs
en Trudi Middelkoop en uiteraard de fervente
treinfans Jan van Zanten en Geuf Middelkoop.

En dan heb ik in deze paar zinnen nog maar
een fractie opgenoemd van het totale aanbod
voor de Schoonrewoerders en de bezoekers.
Vooral dat laatste is interessant, want voor het
AD mocht ik een sfeerverhaal maken en dat
betekent voornamelijk mensen aan hun jasje
trekken en vragen of ze het leuk vinden en
waar ze vandaan komen. In mijn notities zie ik
plaatsnamen als Leerdam en Meerkerk, maar
ook Nieuw Vennep (op bezoek bij moeder) en
Schiedam. Een aantal mensen sprak al over
een ‘sfeer zoals de jaarmarkt, omdat je veel
bekende mensen weer ontmoet’. Nou, dat moet
koren op de molen zijn van de kunstenaars
Trudi en Bas Middelkoop die jaren geleden met
dit evenement zijn begonnen.
Het aanbod van dit jaar was weer om door een
ringetje te halen. Van de houtbewerking door
Verhoef Houthandel en de oldtimer brommers
en fietsen van Wim en Martijntje van de
Berg aan de Overboeicop tot aan Boerderij
De Kruithof van Wim Scherpenzeel, de soep
van Akkie Langerak aan de Kerkweg, de
shantala-massage van Dimpy Boetzkes aan de
Wilhelminastraat tot aan de natuurtuinen aan
de Overheicop.
En die laatste, daar wil ik het even over hebben.
Want dat was een bijzondere ontmoeting
daar aan de Overheicop. Tussen de eindeloze
weilanden liggen de twee langgerekte
natuurtuinen van Lisette Roelofs en haar
buurvrouw Marijke van Ketel. De klaprozen,
vogels, planten, prachtige lindenbomen,
hoogstamboomgaarden, tuinarchitectonische
hoogstandjes en gezellige ontmoeting met de
buurvrouwen was er voor mij een om nooit te
vergeten. Ik heb mezelf voorgenomen om op
een zondagavond, of een dinsdagmiddag weer
eens langs te lopen en een rondje door die tuin
te wandelen. De eigenaren zijn erg aardig en
ik ben blij ze te hebben ontmoet. Dankzij Trudi
en Bas en hun mooie evenement!
Gijs Kool

Schoonrewoerd

Leerdam

W i l j e o o k a f va l l e n ,
gezonder leven en meer energie?

Ga nu naar www.powerwalkingclub.nl en meld je aan!
Tel 0630372723 E-mail christel.vd.meijden@hotmail.com

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!

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

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

Activiteitenkalender
juni
22 juni
15:30 uur
		
22 juni
17:30 uur
25 juni
vanaf 18:00 uur
26 juni
10:00-12:00 uur

Excursie de Mortelen, Natuur- & Vogelwacht, vertrek vanaf
Vianen
Dorpsmaaltijd op het kerkplein, BWK
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk
e-book editie Digitaal Inloop Spreekuur, Bibliotheek Leerdam

juli
6 juli
14:00 uur
		
23 juli
vanaf 18:00 uur

Vogelexcursie bij het Klaphek, Natuur- & Vogelwacht, vertrek
vanaf de Schaapskooi
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk

augustus
3 augustus
9:00 uur
		
24 augustus		
27 augustus
vanaf 18:00 uur
27-29 augustus		
29 augustus & 5 september		
		

Excursie Appeldijk & Koornwaatd, Natuur- & Vogelwacht, vertrek
vanaf de Schaapskooi
Vijheerenlandenfietstochten
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk
VakantieBijbelClub
Cursus natuurfotografie (info op wwwnatuurcentrum.nl)
Natuur- & Vogelwacht, de Schaapskooi

september
24 september
vanaf 18:00 uur
27 september		
28 september		

Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk
Bingo Ouderenkontakt
Open Dag Natuur- & Vogelwacht op de Schaapskooi

okober/november
13 november		

Ouderenkontakt bestaat 65 jaar!

r

Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds
Injecteren tegen optrekkend vocht
Betonlook
Spuiten latex

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd
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

