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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdeenendertig
Hij is er weer: De Klepper met de envelop.
Zoals elk jaar komen we langs de deuren om
uw vrijwillige bijdrage op te halen. En ook uw
complimenten, tips en verhalen, want die geeft
u ook vaak mee. Dat maakt het werk van het
ophalen – wat echt een heel werk is- tegelijk
ook weer heel leuk. Zet u de envelop op een
duidelijke plek klaar, ook voor huisgenoten?
Dan gaat het ophalen het makkelijkst.
In deze Klepper vindt u heel veel verhalen.
Verhalen van lang geleden en van kort
geleden, verhalen over belevenissen, over een
gebouwtje (aan de Vliet), over vogels, over…
Ja, eigenlijk is alles verhaal. Het is goed om die
verhalen te delen. Herinneringen aan vroeger:
de zeskamp, hoe was dat ook alweer? Bert van
Toor vraagt uw medewerking om daar weer
een mooi verhaal van te maken. Herinneringen
aan zwemmen in de Wiel. Terugdenken…

Aan je bijbaantje bij Theunis, Mary en Bert
van de fruitschuur, onbetaalbare ervaringen.
Kostbaar, zeker nu de Fruitschuur verleden is
geworden. De verhalen houden waarde.
Samen maken we steeds weer verhalen: de
vakantiebijbelclub kijkt terug en vertelt wat er
werd beleefd rond het thema ‘Schatrijk’. We
wandelen met elkaar en vertellen/ schrijven
daar graag over. Hope en Serve brengt
verhalen, maar vooral ook veel daadkracht op
plekken waar dat zo hard nodig is. Dat letterlijk
bouwen van huizen en figuurlijk bouwen
aan gemeenschapszin levert weer prachtige
verhalen op. De ooievaars, onze gevederde
mede-bewoners, zijn ook een dankbaar schrijf/
vertelonderwerp.
Zoveel te vertellen. Nee, we hoeven echt niet
bang te zijn dat onze Klepper ‘droog valt’. Het
leuke is ook dat verhalen een bron kunnen zijn
voor weer nieuwe activiteiten. Akkie vertelde
in de vorige Klepper over ‘het huisje aan de
vliet’ en vervolgens ging Marjan op zoek naar
de betrouwbaarheid van eigen herinneringen
en aanvullingen op die herinneringen…. zie:
een verhaal. Kirsten van locatietheater Link
liep met de bolderkar door het dorp en werd
overstelpt met verhalen en gewezen op ons
mooie Wiel. Unieke locatie voor theater en voor
theater heb je weer verhalen nodig. Het oude
verhaal van Sinterklaas wordt in deze Klepper
alweer even onder uw aandacht gebracht.
Dit keer niet door de DVS, maar vanuit de
Oranjevereniging… heeft dat te maken met de
baard van onze koning? Leest u het verhaal
maar.
Het is hoog tijd om om te slaan,
mensen. Ontmoet Schoonrewoerd en de
Schoonrewoerders in deze Klepper. Maak de
snelle salade, neem de tijd voor de puzzel EN
STUUR DE OPLOSSING IN! Laat u informeren,
verrassen en inspireren tot het vertellen van
mooie, bemoedigende verhalen.
Oh, ja, zet u dat envelopje meteen even klaar?
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 132 is vrijdag 8 november. Klepper
132 zal rond 29 november worden bezorgd.

groenteboeren stoppen ermee
De Fruitschuur met daarin Tina en Margriet
is voor heel veel Schoonrewoerders bekend.
Minder bekend is de markt-kant van De
Fruitschuur.
Op dinsdag, donderdag en zaterdagochtend
begonnen al om vijf uur de motoren
te
grommen van de twee vrachtwagentjes met
achter het stuur Theunis, met naast hem zijn
vrouw Mary en in de andere vrachtwagen Bert
Blom, de vaste hulp van de groenteboer.
Op dinsdag reden ze naar Wassenaar, op
donderdag naar de Haarlemse Floresstraat en
op zaterdag naar de Haarlemse Botermarkt.

Het was hun lust en leven: het fruit, de
aardappels en de groente die ze haalden op
fruitveilingen in Zaltbommel, Geldermalsen
en bij diverse groentegroothandels in
Nieuwegein. Alleen het beste... dat was goed
genoeg. En wanneer de twee veilingen en drie
groothandels het overdag niet hadden werden
er ’s avonds nog wel eens een paar dozen
bonen afgeleverd omdat die bonen het beste
waren.
Heel wat Schoonrewoerders gingen mee om
een centje bij te verdienen. Als we de hulpjes
van zeventig jaar groenteboer op een rij
zetten, dan wordt dit een heel lange rij. De
Klepperredactie nodigde een aantal van hen
uit om hun ervaringen op papier te zetten.

Door weer en wind, zon of regen, elke zaterdag
weer. Met een blokje en een pen mocht je aan
de gang. Hoofdrekenen. WAAAAT?! Ik zag
tegen de mensen op die dit al jaren deden.
Stond ik daar… Maar op de markt leerde ik
wel om voor mezelf op te komen, over mijn
verlegenheid te stappen en vooral heel hard te
werken. De warmte en de gezelligheid die het
met zich meedroeg, die koester ik nog steeds.
Net als Bert. Een beetje brommerig, maar met
een gouden hart. En Theunis en Mary. Ik gun
ze alle rust vrije tijd die ze echt dubbel en
dwars hebben verdiend!

jan mulder sr.

mariska van zanten
Ik was veertien jaar oud en wilde graag
een centje bijverdienen. ‘Dan moet je gaan
werken’, was het antwoord van mijn ouders.
Uiteindelijk kwam ik bij de Fruitschuur terecht.
Hup! Mee naar de markt. Dat hield in: vroeg
op, hard werken en laat thuis. Met z’n allen
verzamelen om 04.50 uur aan de tafel bij
Theunis en Mary. Op naar Haarlem…

Het bericht dat de Fruitschuur ging sluiten
kwam toch nog onverwacht. Enige weken
geleden sprak ik met Theunis over het stoppen
van de weekmarkt in Wassenaar en dat het
steeds zwaarder werd. Zijn gezondheid ging
nu toch wel een rol spelen in zijn ‘levenswerk’.
We spraken over de mooie tijd die ik met heel
veel plezier hebt gewerkt op de Zaterdagmark
in Haarlem.
Tien jaar heb ik deel mogen uitmaken van een
enthousiaste ploeg vaste zaterdagmedewerkers
die elke week op 5.00 uur ‘s morgens vertrok.
Even voor vertrek bij Mary in de keuken
verzamelen en terwijl Mary druk bezig was de
volgens mij wel 8 thermoflessen met koffie te
vullen ging Theunis nog even naar het toilet,
(eerder vertrok hij niet). Vervolgens gingen
de twee vrachtwagens vol met Betuws fruit

en verse groente richting Haarlem. Mary daar
achteraan met de personenwagen met ook
nog drie man personeel.
Eenmaal op de Botermarkt aangekomen werd
de dertig meter lange kraam rechtgezet en
werd de koffie door Mary ingeschonken. Koffie
op, dan konden we de vrachtwagens gaan
lossen. Als een geoliede machine werd alles
op zijn plaats in en bij de kraam gezet. Van elk
product een kist, krat of doos voor de kraam
en de rest op de juiste plaats eronder.
Het voordeel van een vaste ploeg is natuurlijk
dat iedereen precies weet wat er moet gebeuren.
Zo ging ik na het lossen de kleedjes voor de
kraam spijkeren en werd de achterkant onder
leiding van Bert met zeilen dichtgezet. Daarna
werd de kraamindeling, die door Theunis op
papier was gezet (en jaren hetzelfde was)
uitgezet, één product in het vak en het inrichten
kon beginnen; elke appel, peer, tomaat noem
maar op werd met de hand netjes neergelegd.
Links beginnen met de appels en peren daarna
tomaten en champignons, komkommers en de
zachte fruitsoorten zoals aardbeien, bessen,
bramen, frambozen om over te gaan naar de
citrusvruchten en meloenen. Zo kwamen we
bij de zachte bladgroente zoals sla, spinazie
en andijvie, en langzaam kwamen we bij het
eind van de kraan waar na de koolsoorten de
winterpeen en uien het einde van de kraam
bereikten. 30 meter kleurrijke groente en
fruit, en naast een lust voor het oog natuurlijk
van topkwaliteit.
Aan de achterzijde ging de kraam bijna in
spiegelbeeld retour, waardoor je als verkoper
met een afstand van 15 meter alles binnen
handbereik had. Rond 8.00u de bordjes
met de juiste prijs erop erbij en de klanten
konden komen. En ze kwamen! Zeker. Vaak
al voor 7.00 uur kwamen er klanten die een
briefje afgaven met de boodschappen die ze
graag wilden hebben. Aan het einde van de
dag werden die dan opgehaald of bij sommige
klanten, horeca of banketbakkers werd de
doos met producten thuisgebracht.
Nadat de kraam gereed was, gingen we bij
toerbeurt ons pakje boterhammen en een kop
koffie in de vrachtwagen opeten. Daarna werd
er de gehele dag verkocht, ieder zijn eigen
plaats in de kraam en de bijvulploeg volop
in de aanslag om de kraam netjes gevuld en
ordelijk te houden.
De kwaliteit stond hoog in het vaandel, geen
geschreeuw van ‘hier moet je zijn’, ‘hier moet
je wezen’. Nee de topkwaliteit van “de Betuwe”

stond goed bekend en verkocht als het ware
zichzelf. Vele klanten die wekelijks kwamen,
werden voor het gevoel dan ook jóuw klanten,
zo ontstonden er vaste klanten die graag door
dezelfde persoon werden geholpen. Ook ik
had enkele vaste klanten waar je naast het
verkopen ook grappen mee kon uithalen.
Zo was de flauwe grap op de vraag: zijn de
sinaasappels zoet? ‘Zeker mevrouw, ik heb ze
de gehele dag nog niet gehoord.’ Ook ben ik wel
eens verder gegaan. Zo was er een echtpaar
dat een bospeen wilde kopen. De vrouw vroeg
of ik het groen eraf kon snijden, natuurlijk
deed ik dat en hield daarna een bos groen en
een hand wortels ophoog en vroeg ‘welke zal
ik voor u inpakken?’ De man antwoordde ‘doe
deze week maar de groene.’Ik heb het groen
ingepakt en meegegeven. De andere week
kwamen ze weer en we hebben er hartelijk om
kunnen lachen. Natuurlijk heb ik ze toen een
gratis bospeen meegegeven.
De dag vloog zo voorbij en dan werd het weer
tijd om alles op te ruimen, lege kratten en
kisten in de vrachtwagen en de reis naar huis
kon beginnen. Tegen 19.00u weer op het dorp,
vrachtwagens lossen en de zaterdagavond kon
moe, maar voldaan beginnen.
Vele jongeren hebben op deze wijze de
zaterdag gevuld, vaak opgevolgd door broertje
of zusje. In mijn geval werd ik jaren later op
zaterdagmorgen om 4.30 wakker omdat mijn
zoon Jan ook mee ging naar de markt. Hij
heeft zeven jaar deel mogen uitmaken van de
wereld groente en fruit op de Botermarkt en
samen hebben we het er nog wel eens over.
Theunis, Mary en natuurlijk ook Bert, dank
voor deze tijd waarin jullie een bijdrage hebben
kunnen leveren aan wie ik nu ben.
Jan Mulder (Sr. en Jr.)

gemma van weverwijk
Mooie herinneringen heb ik aan mijn tienerjaren
bijbaan op de Botermarkt in Haarlem. Deze
lieve mensen die jarenlang met hart en ziel,
door weer en wind, 3 dagen per week afreisden
van ons dorpje naar de grote stad om daar de
kramen te vullen met hun groente en fruit.
En niet te vergeten de zussen die altijd getrouw
de fruitschuur onder hun hoede hebben gehad!
Ze zullen hard gemist gaan worden en zeker
niet worden vergeten.

Theunis en Mary bedankt! Margriet en Tina
bedankt. Bert bedankt! Dat het jullie allen
goed mag gaan!

geur van een vers aangestoken Drum is er een
om van te genieten. Ik steek een Cameltje op.
Na een uur tuffen we de Botermarkt op, na
een rit waarbij de muziek van Skyradio de
boventoon voert. Elke medewerker weet één
ding: Nooit draaien aan de knop van de radio.
Als Bert geen Skyradio hoort, dan mist hij
de file-informatie. En er is maar één zender
met de allerbeste file-informatie. Vindt Bert.
Hoorde ik Bert nou meehummen met ‘The
circle of life’ uit The Lion King? Afijn, we zijn
er. De zeilen van de vrachtwagen omhoog,
de planken eruit, de zeilen van de kramen
ophangen, en de meterslange houten latten
lossen, altijd splinters.
Na een uurtje, inmiddels zijn de kale kramen
een klein fruitpaleisje geworden en staan de
eerste bakken met groente al uitgestald op het
achterrek, krijgen we koffie van Mary. Tot op
de dag van vandaag heb ik maar weinig zulke
lekkere koffie op.

gijs kool

Werkzaam op de markt in de periode 2003-2007

Gezond weekend
Met militaire precisie zijn de zaterdagen
ingedeeld. Om kwart voor vijf aankomen op de
fiets bij de Fruitschuur. Nadat ik de fiets heb
geparkeerd naast de kraam voor de winkel
wandel ik de schuur binnen. Bert is daar in de
vroege ochtend, in het licht van de TL-balken
de laatste stapels kisten vol appels en groente
in de vrachtwagen aan het laden. De tillift die
Bert en z’n kilo’s handel tot aan de klep van de
vrachtwagen tilt, is in mijn beleving al eeuwen
oud, gromt een beetje en komt piepend tot
stilstand. Bert trekt de steekkar naar zich toe
en laat de zware rij met blauwe fruitkisten
rustig de vrachtwagen in rollen. Met een
brommerig maar welgemeend ‘Goedemorgen’,
kijkt hij me aan. ‘Doe jij de koelelementen?’
vraagt hij met een vanzelfsprekendheid die
me inmiddels gewoon is.
Even later stappen we de woonkamer binnen.
De collega’s zijn er inmiddels ook en zitten aan
de grote eettafel. Bert krijgt koffie en slaat De
Telegraaf open, Mary heeft de thermosflessen
al gevuld met koffie en Theunis zit op het
toilet. Om vijf uur klinkt het gesis van de
wc-verfrisser. ‘Er gaat weer een halve bus
doorheen’, bedenk ik me. Dan stappen we de
vrachtwagen in en rolt Bert een shaggie. De

Wat gaat deze dag brengen? Regent het?
Moeten de ‘voorzeilen’ erop? Is het winderig,
komen er spanbanden om de kramen heen om
te voorkomen dat we met andijvie en al tegen
de gebouwen aanwaaien? Moeten we sneeuw
scheppen?
Vandaag is een mooie dag, de zon schijnt al,
de vogels fluiten en we gaan de sinaasappels
goed leggen. ‘Niet lullen, maar vullen’, is het
adagium. Ik heb daar moeite mee, vertel ik
in veel woorden aan m’n collega Richard.
Als Bert erachter komt dat de navels van
de sinaasappels niet helemaal precies met
56¾e graad naar boven wijzen, komt Bert
aangelopen en brult het uit: ‘Ja jongens. Alles
uit de handen laten vallen. Kom maar kijken.
Ho Kool, dit is helemaal verkeerd.’ Ik probeer
onzichtbaar te worden en kijk om mij heen.
Mijn collega’s kijken guitig in onze richting.
Bert pakt één sinaasappel vast en legt het
naveltje ¼e graad naar boven. ‘Kijk! Zo moet
het. Niet vergeten!’
Als de kraam klaar is, krijgen we ons schort
toebedeeld. Een blauw schort, achter op
de rug gestrikt en een kladblok. Nooit een
nieuwe, maar een die al eerder in de week
door Mary, Bert of Theunis is gebruikt op de
markt in Wassenaar of verderop in Haarlem
in de Floresstraat. Het oude moet eerst op,
nietwaar?
Ha! Daar komt Nico aangelopen. Zijn uitbundig
geschreeuw vult de straten rondom onze

Botermarkt waar we staan, ingekaderd door
kaasboer Beuse en visboer Waasdorp. Het lied
van Nico is bekend: ‘Meloen, meloen. En geef
de kat een zoen!’ Ik durf hem nooit in de ogen
te kijken. Bang dat de oude kale man, met
zijn hoge regenlaarzen en leren rokje onder
een oud overhemd zich volledig verbaal op
mij zou storten. ‘Heb je een eurootje voor
me?’ vraagt hij aan een nietsvermoedende,
onschuldige Haarlemse vroege vogel. Deze
pakt snel een euro en geeft hem aan de oude
man van wie wij allemaal vermoeden dat hij
een oorlogstrauma heeft.
Nooit heb ik meer, harder en schuldiger
gelachen als toen Nico een ontmoeting
had met een vrouw die leed aan Gilles de
la Tourette. Zij bestelde doodgewoon een
bakje aardbeien, draaide zich om en begon
in het Spaans de furie, de inquisitie en alle
op het Spaanse schiereiland bestaande
scheldwoorden te schreeuwen. Om zich
vervolgens weer om te draaien en doodgewoon
een krop sla te bestellen. Als veertienjarige
had ik zoiets nog nooit meegemaakt. Maar
deze vrouw, gecombineerd met Nico, de oude
man met oorlogstrauma? Dat was voer voor
een toneelstuk. Op het moment dat ze met
elkaar verbaal in gevecht raakten, rolden de
tranen over mijn wangen. Ik mocht er niet om
lachen, want het is natuurlijk triest, maar ik
kon niet anders. Terwijl de vrouw scheldend
en tierend tekeerging, keek Nico als een
hertje in de koplampen van een aanstormende
vrachtwagen naar de dame en naar ons en zei:
‘Die is knettergek. Ze moet naar een gesticht.’
Ik mocht niet lachen.
Een van de ‘dramatische’ gebeurtenissen
van de markt, naast het sneuvelen van een
weegschaal na een spruitjesgevecht, was
het moment dat Theunis ontdekte dat ik een
aantal verkeerde kiloprijzen met een krijtje
bij de appels had geschreven. Dat ontdekte
hij aan het einde van de dag, en dat moest
iedereen horen. Ik wilde onzichtbaar worden.
Ook toen ik een wind had gelaten. Gewoon
een onschuldig, onhoorbaar scheetje. Zoals
iedereen wel eens doet. Alleen die dag was
anders. De zon brandde op de zeilen en ineens
ging de wind een eigen leven leiden. Het viel
Bert op dat vaste klanten stilstonden, om
zich heen keken, en plotsklaps met een vies
gezicht verder liepen. Toen de loempiaboer
tegenover ons met een opgetrokken neus
onder z’n schoenen stond te kijken of hij niet
in de hondenpoep had gestaan, begonnen mijn
collega’s te grinniken. Bert rook, naast het

scheetje, onraad en ging op onderzoek uit. Al
snel had hij de dader gevonden. Hij sommeerde
me mee achter de vrachtwagens. ‘De volgende
keer ga je maar daar bij de pianozaak staan
scheten laten’, zei hij woest, terwijl hij naar een
ouderwetse winkel wees waar ooit opnames
waren voor de film Kruimeltje.
Komt vandaag Francois Boulanger weer aan de
kraam? Of staat daar nou Erik van Muiswinkel
voor mijn neus? Ja! Het is hem. Op m’n
mooiste Schoonrewoerds vertel ik hem dat ik
me doodgelachen heb om z’n sketch over de
pa-fa-fie-imitator die ik de avond ervoor zag
bij het televisieprogramma Andermans Veren.
Hij glimlacht vriendelijk naar me. En even
later help ik de man met de Franse snor: de
ex van Brigitte Kaandorp. Ja, hier in Haarlem
zitten we middenin de crème de la crème van
de BN’ers. Ook zij moeten eten natuurlijk.
Gunst, daar staat de mevrouw met de grote
neus, de pruik, het jurkje aan en de handen als
kolenschoppen. ‘Mevrouw tegen hem zeggen.’
‘Mevrouw tegen hem zeggen’, prent ik mezelf
in als ik naar haar (vroeger een man) toe loop.
‘Goedemorgen meneer’, hoor ik mezelf de fout
in gaan. De mevrouw kijkt bedroefd. ‘Het is
mevrouw’, zegt ze met diepe basstem. Kan ik
onzichtbaar worden?
De pauzes zijn rond acht uur en rond half een.
We hebben precies een half uur de tijd en
krijgen een kop koffie van Mary. We eten in de
vrachtwagen van Bert. Het is de vrachtwagen
waar ooit een collega (ik noem geen namen)
broodballen achter de zonneklep verstopte en
plaatjes van blote vrouwen hing. We hebben
daar onderling hard om gelachen, maar toen
Bert al rijdend naar Wassenaar de broodballen
om zich heen voelde vliegen omdat hij last had
van de zon, schaamde ik me wel.
Plassen doen we tijdens de marktdagen in een
van de cafés tegenover de kraam. Daar hangt
een zure lucht, drinken mensen aan de bar
al vroeg in de ochtend een drankje en staat
Nico z’n verse eurootjes uit te geven aan zo’n
zelfde borrel.
Een dag markt levert al snel zo’n veertig
euro op. In 2003 is dat veel geld, bedenk ik
me op dat moment. Elke verjaardag vierde
je op de eerstvolgende marktdag uitbundig
met stroopwafels en dan vooral bij Theunis
vertellen dat je jarig was, want dat betekende
toch weer vijf euro per dag extra. Die eerste
loonsverhoging ging dan wel op aan de
traktatie, maar dat geeft niet, want zo werkt
een diepte-investering.

Ik heb inmiddels een vaste klant. Ze heet Luus
van Dusschoten, heeft een knotje, is zeventig
geweest, rookt sigaren en woont een straat
verderop. Ze kan niet meer goed lopen en elke
zaterdag breng ik haar de boodschappen die
ze me eerder heeft doorgebeld. ‘Zal ik anders
eens een kop koffie bij haar drinken?’ opper ik
als grap voor ik vertrek. Theunis antwoordt:
‘Welja joh. Drink anders gezellig twéé bakjes
koffie!’ Ik laat me dit geen twee keer zeggen
en wandel met grote glimlach en twee tassen
boodschappen naar Luus. Na anderhalf uur,
veel te lang weggeweest, meld ik me weer in
de kraam waar Bert me cynisch op staat te
wachten: ‘Zo, was ’t gezellig?’

Maar ondanks zijn zuchten en door de grappen
van Theunis en de zorgzame koffie van Mary
en het lachen met mijn collega’s, vliegt de dag
altijd voorbij. De economie in een notendop:
je staat vroeg op, bouwt je winkel centimeter
voor centimeter. Doorstaat de wind, de regen,
de sneeuw of de hagel. En verkoopt de
groente. De prijzen van champignons (1,05),
tien sinaasappels (1,95) of soepgroente (1,10)
zitten vast gebeiteld in mijn hoofd. Hier op
de markt ben je koopman en koning te rijk.
De klanten zijn goedlachs, het weekend is
begonnen.

De leukste zaterdag van het jaar, is de
zaterdag voordat Theunis, Mary en Bert op
vakantie gaan. Drie weken lang ligt de handel
stil, dus moet die laatste dag alles verkocht
worden. Dus, we gaan roepen! Meestal roep ik
elke zaterdagmiddag mee met Bert. Hij staat
de ene kant van de markt te beschreeuwen:
‘Ja, ja! De laatste aarrebeeiijjeenn, twee voor
twee vijftig.’ Aan de andere kant van de markt,
klinkt mijn stem die zo nu en dan overslaat.
‘Twee voor twee vijftig!’
Straks gaan we opruimen en schuiven we de
latten, handel en zeilen weer de twee wagens
in. ‘Blokkie Blokkie Kool’, roept Bert nog maar
eens. Alsof ik dat systeem ooit ga snappen. ‘Je
moet blokjes maken van de bakken en kisten’,
vertelt hij, terwijl hij een shaggie rolt. ‘Dan
kunnen de latten er ook nog naast’, legt hij
uit. Ik knik alsof ik het wiel heb uitgevonden,
en stapel vervolgens de kisten volledig
verkeerd. Bert zucht. ‘Dat moet Van Dijkie
dan maar doen.’ Rond zes uur staat alles in de
vrachtwagen en trek ik aan de elastieken. Alles
klaar? Gas erop. We vertrekken naar huis, in
m’n zak de zuurverdiende poen.
Vanavond is de disco in het Dorpshuis van
Schoonrewoerd. Dus we lossen in de hal achter
de Fruitschuur alsof we door Nico en de vrouw
met Gilles de La Tourette hoogstpersoonlijk
achtervolgd worden. Snel genoeg om vijf
minuten eerder klaar te zijn, maar niet zó
snel dat de kisten met appels en sla door de
Fruitschuur heen rollen. Dan gaat het mis.
Bert geeft me, staande op een smal trapje een
stapel met lege bakjes aan die naar de droge
en benauwde zolder moeten. Ik grijp mis en
de bakjes kletteren naar beneden en stuk voor
stuk stuiteren ze op het hoofd van Bert. Bert
scheldt niet, maar zucht. Heel diep.

richard van dijk

Werkzaam op de markt in de periode 2003-2007

Alles veranderde, terwijl de Fruitschuur
bleef… tot nu
Als oud-Schoonrewoerder kom ik graag nog
eens langs in het dorp. Tien jaar geleden,
inmiddels negentien jaar oud, verhuisden
mijn ouders met mijn broertjes en mij naar
Zijderveld. Ik ging al snel op mijzelf wonen.
Eerst nog veilig dichtbij in Leerdam, om een
jaar later te verhuizen naar Weesp. Nu woon
ik in Hilversum. Ik heb het grootste deel mijn
leven doorgebracht in Schoonrewoerd, ik ben
hier opgegroeid en heb mooie herinneringen die
velen zullen herkennen. De voetbalpartijtjes
op de pleinen bij de Noachschool en in het
dorp, de jaarmarkt met de botsauto’s, een
‘rondje wiel’(doe ik nu nog graag als ik er ben)
en natuurlijk de bijbaan bij De Fruitschuur;
mee met Theunis, Mary en Bert naar de
zaterdagmarkt in Haarlem.
Als ik weer eens in de omgeving ben dan
combineer ik dat vaak met een bezoek aan

Wij verwelkomen u graag op ons nieuwe adres:
Stuartweg 9 D - ingang lange dreef tegenover de Kia dealer
4131 NH Vianen
0347-372391
www.denbesten-woninginrichting.nl

goede vriend en oud-collega groenteboer Gijs
Kool. Gijs houdt mij steevast op de hoogte van
de veranderingen op het dorp. Als er nieuwe
mensen zijn komen wonen, of als ik nu echt
moet langskomen omdat het de laatste keer
is dat ik de grillworst van slagerij Molenaar
kan nuttigen voordat de zaak wordt gesloten.
De Fruitschuur komt natuurlijk ook altijd ter
sprake. Wij hebben er jaren gewerkt en het
is de plek waar onze vriendschap is ontstaan.
‘Gaan ze nog steeds drie keer per week naar
Haarlem en Wassenaar?’, ‘Is de Fruitschuur
op het dorp ook nog open?’ en gekscherend
‘Zullen we vragen of we nog een keer mee
mogen, haha.’
De actualiteit wordt dan vaak al snel
vervangen door het ophalen van de vele leuke
herinneringen. Over hoe we na zo’n lange
dag werken, met vermoeide oogjes en bleke
gezichten, ons loon binnen een paar uurtjes
verbrasten in het dorpshuis. Hoe je tot je
schouders onder de vuiligheid zat als we de
containers met drek moest aanstampen. Of
over de spanning die je voelde als iemand
handel of een dure weegschaal liet vallen (je
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wordt het liefst onzichtbaar op zo’n moment).
Of als Bert je uit de vrachtwagen kwam halen
omdat het half uur pauze al zeker dertig
seconden voorbij was. Maar met de strenge
werkethiek en gevraagde inzet kwam ook veel
waardering. Als we weer hadden ingepakt en
wegreden van de Botermarkt ging de radio
aan en maakte zelfs Bert grappen.
Ondergetekende presteerde het een keer om
zijn loon kwijt te raken tijdens het inpakken,
waarna Bert abrupt de vrachtwagen weer
openmaakte en ging lossen om tussen al het
afval op zoek te gaan naar mijn biljetten. Toen
ik nog eens een beter in mijn zakken keek,
nou… je raadt het al. Sorry Bert!
Nu hoorde ik onlangs dat er na overleg en
vanwege omstandigheden besloten is om
ermee te stoppen. En daarmee is een fijne
jeugdherinnering die nog altijd bestond nu ook
niet meer.
Ik wil via deze weg Theunis, Mary, Bert,
Margriet en Tina bedanken voor de mooie
herinneringen en fijne tijd.

laatste
marktdag

Kwaliteit
is onze garantie

Wandeling
met
snor

Eén van de mooiste wandelingen hier in de
omgeving is voor mij die langs de Zouwe. Ik
zeg expres ‘één van de mooiste’, want terwijl
ik dit schrijf, bedenk ik al vijf andere heel, heel
mooie wandelingen. Maar dit keer de Zouwe,
die ook wel de Oude Zederik heet. Deze
boezem is gegraven tussen 1370 en 1373
om het overtollige water op te vangen uit de
polders.
Ik ben er graag. En ik ben de enige niet die er
echt enthousiast over is. Op de website van
het Zuid-Hollands Landschap wordt lovend
over dit natuurgebied geschreven. Overigens
ligt het inmiddels in de provincie Utrecht, dat
is nog even wennen. Maar goed, het ZuidHollands landschap meldt dus:
“Het
mooiste
natuurgebied
van
de
Vijfheerenlanden. Ooit maalden de molens op
de Zederikkade het overtollige polderwater
naar deze rietvelden toe. Vroeger waren dit de
productiepercelen voor de rietdekker die er de
bekende rietdaken voor boerenhofstedes van
maakte. Nu zijn de uitgestrekte moerassige
en rietvelden het domein van de grootste
broedkolonie van de purperreiger in ons land.

Ook broeden hier moerasvogels zoals de
zwarte stern, porseleinhoen, cetti’s zanger,
snor en bruine kiekendief.”
We hebben al die vogels vele malen gezien,
hoewel… de snor laat zich meestal vooral
horen. Die zie je niet zo snel. Het snorrende
geluid is onmiskenbaar. Wandelen hier,
eigenlijk heel dichtbij de snelweg is bijzonder.
Toch kom ik er eigenlijk maar zelden iemand
tegen als ik er wandel. Dat vind ik niet erg,
maar is wel jammer voor al die mensen die
hier niet of te weinig wandelen. Want het is
echt heel mooi: met riet dat tot boven je hoofd
groeit, waardoor je soms weinig ziet en dan
opeens een doorkijkje hebt met onverwachte
uitzichten op het water, de bloemen en de
vogels.
Je kunt via twee mooie wandelroutes dit
prachtige gebied in. Via de Driemolenseweg
en dan meteen de Zederikkade op. Je loopt
dan direct langs het water over een goed
geasfalteerd pad. En al snel kom je bij de
molen, waar de Driemolenseweg vast naar
genoemd is. Het is een mooie ervaring om
eerst het geraas van de snelweg achter je te
horen en zodra je het eerste perceel wilgenbos

voorbij loopt, merk je dat het geluid wegvalt
en andere geluiden (van vogels en insecten)
de overhand krijgen. De bomen en het riet
ruisen.
Een mooiere route vind ik via de Rijskade. Een
onverhard pad waar je lekker kan struinen.
Tussen weilanden door met wat nieuwsgierig
vee, langs de sloot waar van alles zwemt,
kwaakt, fladdert en piept. Een stuk rechtdoor en
dan linksaf, over een bruggetje en verderop de
Molenkade op. Zolang het nog een beetje licht
is, gaat het net. Om kwart voor acht beginnen
en doorstappen, dan ben je met de schemer
op het verharde stuk van de Zederikkade. Of
eerder beginnen, dan kan je nog rechtsaf naar
het vlonderpad en het vogelkijkscherm.
Dat is echt de moeite waard, want er zijn veel
vogels in het Zouwegebied. De snor hoor je
vaak al tijdens je wandeling door het hoge
riet over de vlonders. Een heel apart echt
snorrend geluid. Dit gebied is een beschermd
gebied, een zogenaamd vogelrichtlijngebied.
De combinatie van open water, rieten
zeggemoerassen,
wilgengrienden,
elzenbroekbos en kleine oppervlakten grasland
en boomgaard is vrij uniek en voor vogels en
insecten heel waardevol.
Er wordt de laatste jaren steeds in fases
gemaaid en dat maakt dat elke keer wel
weer een ander stuk open is, met weer ander
uitzicht. We genieten erg en het maakt niet uit
of het een beetje regent. Het ruikt dan lekker
en ziet er wat mysterieus uit. Met de pluimen
van het riet zwaar naar beneden hangend
lijken de paden net bogen waar we onderdoor
mogen. Die rietpluimen gebruikten we vroeger
als kind wel om onszelf te sieren met grote
nep-snorren. Ach, lang geleden, maar zo leuk…

Kunstwedstrijd
Voor het 4e jaar op rij organiseert Stichting
Leerdams
Kunstenaars
Collectief
een
kunstwedstrijd. Het thema is: MENS.

Iedereen vanaf 14 jaar uit de gemeente
Vijfheerenlanden mag meedoen.
Alle kunstvormen zijn toegestaan: schilderijen,
tekeningen, textiele kunstvormen, beelden in
steen of hout, sieraden, glas in lood, keramiek,
installaties, fotografie, glaskunst enz.
Aanmelden per email voor 1 oktober 2019 bij:
sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl
Deelname is gratis.
Alle inzendingen worden tentoongesteld in de
meubelshowroom bij Van der Wal Interieur
Adviseurs in Leerdam. Inzendingen mogen
(indien gewenst) verkocht worden.
De 3-koppige jury bestaat uit Ditske de With,
Corinne Raaijmakers en Gerard Akerboom,
allen kunstenaars. De feestelijke prijsuitreiking
vindt plaats op vrijdagavond 29 november
bij Van der Wal. Dan wordt ook de Van Der
Wal Publieksprijs uitgereikt. Deelnemers en
geïnteresseerden zijn van harte welkom om de
inzendingen te komen bekijken.
De kunstwedstrijd wordt mede mogelijk
gemaakt door Van der Wal Interieur
Adviseurs, De Kwast Den Bosch en gemeente
Vijfheerenlanden. Kijk voor meer info op
www.kunstwedstrijdleerdam.nl

Jolanda Lemcke

De groen(t)e bladzijde

Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Liefst
groenten van het seizoen, zoals deze keer
in de hoofdrol: Snelle salades. Snel, want
we hebben geen tijd, de appeltreinen rijden
door het dorp, dus moet het eten snel op tafel
staan. Soms een opgewarmd prakkie van de
dag ervoor, maar het liefst wel elke keer met
een verse salade ernaast.

komkommer erbij en meng goed door.

Komkommer met azijn 2 personen
1 komkommer
stevige scheut azijn
peper en zout
Deze salade maakt u het best voor u de rest
van de maaltijd gaat bereiden. Als de azijn wat
langer inwerkt op de komkommer, wordt de
salade zachter om te eten.
Was de komkommer en snijd deze met een
komkommerschaaf in dunne plakken. Dat
kan ook in de keukenmachine. Heeft de
komkommer een harde schil (wat bij eigen
kweek kan gebeuren), dan kan het inkerven
van de schil met een vork helpen om hem
makkelijker te schaven.
Doe bij de plakjes komkommer een scheut
azijn. Afhankelijk van de smaak en sterkte
van de azijn kan er meer of minder bij. Met
gewone keukenazijn is iets minder nodig, van
een milde wijnazijn of balsamicoazijn (wit)
kunt u wat meer gebruiken.
Peper en zout naar smaak. Een paar keer
omscheppen terwijl de azijn intrekt en de
salade is klaar voor gebruik.
Komkommersla met romige saus
2 personen
1 komkommer
1 grote eetlepel Griekse yoghurt
1 grote eetlepel mayonaise
klein scheutje azijn
forse theelepel gedroogde dille
zout en peper
Dit gerecht komt het mooist uit, als de
romige saus vlak voor het opdienen door de
komkommer wordt gedaan. dat voorkomt dat
er teveel vocht uit de komkommer door de
saus gaat en die waterig wordt.
Was de komkommer en schaaf in plakken
(zie recept hierboven). Meng in de kom de
andere ingrediënten door elkaar tot een dikke
lobbige saus. Voeg vlak voor het opdienen de

Snelle driekleurige rauwkost
1 winterwortel
koolrabi, rettich of radijsjes, in hoeveelheid
vergelijkbaar met de winterwortel
2 stengels bleekselderij
voor de vinaigrette
2 eetlepels extra virgin olijfolie
0,5 eetlepel azijn
1 theelepel fijne mosterd (bv Dijon)

Schil de wortel en de rettich, was de
bleekselderij. Als de wortel en rettich vers
zijn met een tere schil is goed schrobben
ook voldoende. Rasp alle groenten in de
keukenmachine.
Maak de vinaigrette in een kom door de
ingrediënten goed door elkaar te kloppen met
vork of garde.
Voeg de geraspte groenten toe en laat de
vinaigrette zeker een paar minuten intrekken.
Wij wensen u smakelijk eten,
Gerda van Buuren en Marian Bosma

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

1. Naam: Annie van der Veen
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Adres: Anthoniuswerf 9.
Geboortedatum: 28 juli 1937.
Geboorteplaats: Krimpen aan de IJssel.
Beroep: huisvrouw.
Getrouwd met: Joop van der Veen.
Kinderen: geen.
Huisdieren: geen.
Hobby’s: voorheen fietsen.
Leuk in je werk: uitgewerkt.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: niets.
Lievelingsmuziek:
Django
Wagner,
Frans Bauer.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: alles.
Favoriete lectuur/boeken: kranten.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
trimfiets.
Lievelingseten: ik vind alles lekker.
Mooiste auto: geen voorkeur.
Mooiste/leukste vakantieland: Spanje.
Favoriete vakantiebesteding: strand
en terrasje.
Wat vind je van politiek: komt nooit uit.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: AD Rivierenland.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: ons huis in Wadenoijen
werd te groot.

23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: leuk met mensen
omgaan.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
hertenkamp.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
nog niet tegen gekomen.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: weinig;
het is goed voor elkaar.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: mooi dorp
waar veel te doen is.
28. Wat vind je vervelend en waarom: dat
mensen te hard door de straten rijden.
29. Waar ben je trots op: als Marit komt
met Mik; daar blijf je jong bij.
30. Waar heb je spijt van: spijt is altijd te
laat.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die voor een ander
klaar staan.
32. Wat is je hartenwens en waarom:
gezond ouder worden.
33. Voor het laatst gehuild: lang geleden.
34. Leukste jeugdherinnering: dat ik Joop
ontmoette.
35. Droomvakantie: is verleden tijd.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: mijn
schoolvriendin, die ik nooit meer gezien
heb.

37. Waar maak je je boos over: niets, is
slecht voor je hart.
38. Waar ben je blij mee: met alles wat ik
heb.
39. Waar heb je moeite mee: soms dat
mensen niet eerlijk zijn.
40. Welke hoop koester je: dat er vrede
blijft.
41. Goede eigenschap: de koﬃe staat altijd
klaar.
42. Slechte eigenschap: te haastig.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: vrienden en familie.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: dat het niet goed gaat met de
wereld.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: weggeven aan mensen die
het nodig hebben.
46. Gouden tip voor de Klepper: uitstekend
voor elkaar.

47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
dat ik eerlijk ben.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: ik vind alles redelijk.
49. Vraag van Bernard Zijderveld (50
vragen vorige keer): jullie hebben
53 jaar in Wadenoijen gewoond, hoe
bevalt het na 4 jaar in Schoonrewoerd.
En zou je nog terug willen naar
Wadenoijen?: uitstekend; we willen niet
meer terug naar Wadenoijen.
50. Aan wie moeten wij de volgende
keer
de
50
vragen
stellen:
mevrouw C. van de Vis
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: ze zegt tegen
Loes: “Oh, wat een leuke mensen”. Vind
ze dat na 4 jaar later nog zo?

De mooiste plek
Meren plassen en sloten…
Wat trekt mij telkens naar de waterkant.
Ik denk aan vroeger, geboren op de boerderij.
Slootje springen, vissen, zwemmen in de wetering.
Wat een plezier, ongeruste ouders, tot aan je
knieën in de modder, badend in het eendenkroos.
En dan is daar de overkant; de Wiel van Bassa,
het grote water lonkt.
Alles kan ik me nog herinneren.
Leren zwemmen in ondiep, duiken en de boerenplons.
De buurvrouw zittend in het gras, af en toe paniek.
Niet te ver, kom jij eens gauw terug.
Ik werd groot. Het diepe gedeelte, de duikplank mocht.
We konden zwemmen.
En dan verhuizen naar de Kerkweg, de zwemplek ook de Wiel.
Omkleden in het schuurtje, alleen voor dames,
mannen kijken niet.
Eigenaar Hannes Weverwijk genoot ervan, zat uren in zijn stoel.
Na jaren zwemplezier werd het teveel.
Lastige zwemmers, honden en de overlast.
De zwemplek is voorbij… wat nu?
Vijftig vragen aan…
Mooiste plekje in Schoonrewoerd?
Voor mij een parel onder aan de dijk.
De Wiel van Bassa op z’n mooist.
Ik wil niet weg, de Wiel, het is te mooi.
Ik blijf nog even.

Achter de Wiel
Zeker een mooie plek [zie vorige pagina, red.]
die nog steeds, ook al horen we nu bij de
provincie Utrecht, eigendom is van het ZuidHollands landschap. Een stukje natuurschoon
onder aan de dijk, geliefd om even tot rust te
komen. Zittend op de picknicktafel en uitzicht
op de Wiel. Ook voor zwemmers is het hier
heerlijk om goed te toeven. Ja, het kan en
mag hier allemaal. Daar mogen we dan ook
best blij mee zijn.

In het verleden is er naast dit perceel een
bordje geplaatst “NATUURGEBIED VERBODEN
TOEGANG”. Dat mag niet weer gebeuren.
Laten we daarom zuinig omgaan met dit
plekje. Ruim de rommel op, stook geen vuur
en laat de bomen met fruit met rust.

Er zijn wel afspraken met boswachter Rene
Garskamp, werkzaam bij het Zuid-Hollands
landschap, gemaakt om het zelf schoon te
houden, geen vuilnis achter laten.

'ZOUT' stopt
Op maandag, 26 augustus hebben wij, met
de algemene ledenvergadering van het koor,
helaas moeten besluiten dat ZOUT gaat
stoppen.
Het ledenaantal loopt te ver terug om op den
duur nog een volwaardig koor te kunnen blijven.
Het gaat met pijn in ons hart en uiteraard doet
het ons veel verdriet, maar we willen niet als
een kaarsje langzaam uitdoven. Liever willen
we met elkaar op een waardige manier dit
tijdperk van precies 40 jaar afsluiten.
Op 15 december (zondagmiddag) zullen we
een mooi slotconcert geven in onze kerk met
aansluitend een afscheidsreceptie.
Namens het bestuur

Gelukkig
staan
er
nu
vuilnisbakken,
geschonken en geplaatst door de gemeente
Vijfheerenlanden. Ook hier is de afspraak om
zelf het vuil te ruimen. Loop gerust eens naar
beneden!

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’

De dagen worden weer korter. Nee, de avonden
juist langer. Meer tijd voor interessante
vertellingen en mooie plaatjes. We nodigen
u van harte uit bij de ‘dia-avonden’ in
de Schaapskooi. Bekende en onbekende
fotografen laten hun mooiste opnamen zien en
vertellen enthousiast over hun belevenissen.
U hoeft geen lid te zijn om de avonden te
bezoeken. U hoeft ook geen entree te betalen.
We serveren lekkere koffie en fruitsappen
voor een klein prijsje en houden een ludieke
verloting om de kosten te drukken. Daarbij
kunt u naar huis gaan met een leuke prijs. Altijd
is het gezellig en ontmoet u ‘gelijkgestemden’:
mensen met interesse voor de natuur.

Elke avond begint om 20.00 uur.
10 oktober – Van Morgenrood tot
Avondrood door Joke Stuurman
De natuurfotografe vertelt zelf: “Naast de
belangstelling voor vogels, heb ik al bijna
30 jaar ook een grote passie voor dag- en
nachtvlinders. De nachtvlinders vormen een
verhaal apart. Naast de 53 soorten dagvlinders
die in Nederland voorkomen is het aantal
nachtvlinders veel groter, namelijk meer dan
800 soorten macro-nachtvlinders en dan ook
nog eens meer dan 1200 soorten microvlinders.
Een aantal van die nachtvlinders vliegt ook
overdag, maar de meeste vliegen liever ’s
nachts. Om ze toch te kunnen waarnemen zijn
er verschillende mogelijkheden.
Tijdens mijn lezing zal ik daar uitgebreid op
ingaan. Ik kweek ook graag rupsen op en dan
kom je er vanzelf achter met welke soort je te
maken hebt. De dagvlinders staan vaak meer in
de belangstelling. Je ziet ze op vlinderstruiken
in de tuin, maar ook op allerlei wilde bloemen
in de natuur. Het herkennen van dagvlinders
is niet altijd even gemakkelijk en daar ga ik
voorbeelden van geven.
Wie
heeft
er
weleens
gehoord
over
moordrupsen,
houtof
wortelboorders,
zakdragers, de plakker, hermelijn of eekhoorn?
Tijdens mijn lezing komen ze allemaal ter
sprake.”
24 oktober – Eyes on Kruger door Eric
Gibcus
Eric Gibcus is een allround natuurfotograaf met
een passie voor reizen. Eric is de afgelopen
10 jaar drie keer in het Krugerpark in ZuidAfrika geweest en heeft daar duizenden
foto’s geschoten van zoogdieren, vogels,
reptielen en landschappen en heeft daar een
indrukwekkende compilatie van gemaakt.

van fruitsap, van kennis van de vrijwilligers
over vogels, insecten, van het mooie
natuurwandelpad achter de Schaapskooi en
van gezelligheid met elkaar.
Oh ja… en… er is een uitdaging: overleven
zonder supermarkt en mobieltje… Hoe je
dat doet? Kom kijken en meedoen op 28
september.
namens de vrijwilligers van de
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden

Vier avonden
over de
Heilige Geest
In de maanden september en oktober
organiseert de Gereformeerde Kerk vier
woensdagavonden over het werk van de
Heilige Geest. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het materiaal van de Alphacursus.
De eerste avond is op 11 september en gaat
over de stelling: “God leidt christenen ook
vandaag de dag nog”. De tweede avond is op
25 september en heeft als thema: “Wie is de
Heilige Geest”? De derde avond is op 9 oktober
en heeft als onderwerp: “Wat doet de Heilige
Geest”? De laatste avond is op 23 oktober
en gaat over de vraag: “Hoe kan ik vervuld
worden met de Heilige Geest”? Iedere avond
begint om 19.30 uur.
Iedereen die meer wil weten over de Heilige
Geest en Zijn werk is van harte welkom in
de Lichtkring, want de Geest doorbreekt de
grenzen die door mensen zijn gemaakt!
(Voor meer informatie: bel 0345-641933)

Alleen het Krugerpark? Nee, ook de reis van
Johannesburg naar het Krugerpark voert langs
een aantal mooie locaties waaronder de Blyde
River Canyon, een enorme kloof van tientallen
kilometers lengte en gezegend met mooie
vergezichten en wildleven.
De presentatie van ongeveer 2 uur bevat de
Big Five en nog veel meer.
28 september openen we vanaf 10.00 uur
weer de deuren voor de jaarlijkse Open Dag
in de Schaapskooi. Naast de presentatie van
al onze werkgroepen en activiteiten is dit
een uniek moment om lekker te genieten

Alle collectanten bedankt voor het mooie
bedrag van € 1.203,31 dat opgehaald is.
Diana en Aartje Vuurens

Praat uit de Raad
Windmolentje in je tuin?
Géén vakantie, maar aan de bak in de
afgelopen maanden. Met bijeenkomsten zoals
de ‘zomerschool’, waarbij we zijn geïnformeerd
over verschillende thema’s zoals de nieuwe
omgevingswet, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo), wijkgericht werken,
maar ook nadenken over een toekomstvisie
voor de hele Vijfheerenlanden. Dit laatste
onderwerp: ‘Toekomstvisie’ klinkt misschien
niet spannend, maar het komt wel erg
dichtbij! Denk aan de toekomst over wonen,
werken, bereikbaarheid, groen en energie,
duurzaamheid.
Korte toelichting bij enkele punten. Want,
willen we in de toekomst in Schoonrewoerd
kunnen blijven wonen, dan moet het roer
echt om en moeten we gaan bouwen voor de
vraag van de Schoonrewoerders! Dat betekent
méér woningen voor kleine(re) gezinnen,
alleenstaanden, starters en senioren en
daarbij aandacht voor de voorzieningen die
hierbij horen. Van speeltuinen tot winkels,
schoollokalen en medische zorg. Tegelijkertijd
is er een opgave vanuit de provincie om méér
te bouwen voor de regionale vraag! Hoe
dan? Waar dan? Toch niet hier hoop ik? Nou,
voor uitbreiding wordt vooral gekeken naar
Leerdam en Vianen, voor alle andere kernen
wil de gemeenteraad bouwen voor de eigen
specifieke behoefte.
Bereikbaarheid, hoe gaat het daarmee? Dat is
echt aan het veranderen volgens mij. Ik zie
steeds meer elektrische fietsen (ook van die
hele snelle), en het openbaar vervoer gaat
veranderen. Ja, dat is net veranderd met de
voor ons nieuwe busonderneming Q-buzz.
Maar ik bedoel eigenlijk dat de zelfsturende
auto eraan komt. En dat geeft ongekende
mogelijkheden. Die kun je oproepen en voor
laten rijden als jij dat wilt. Hij brengt je naar je
bestemming als een taxi zonder chauffeur en
zo ga je ook weer naar huis. Toekomstmuziek?
Hmm… in Eindhoven loopt al een proef…. Dus:
hoe gaan we daar als gemeente mee om?
Moeten we nog investeren in bus en trein of
juist in snel-fietspaden en speciale stroken
voor autonome auto’s?

Groen en energie is ook zo’n thema voor
Schoonrewoerd. Daar koppel ik direct
duurzaamheid aan vast. Vijfheerenlanden is
een groene gemeente en dat moet zo blijven!
Schoonrewoerd is daar een mooi voorbeeld
van met z’n mooie vergezichten, onze Wiel,
de fruitboomgaarden en ooievaars. De vraag
is wel hoe we in de toekomst met energie om
moeten gaan. Tot nu toe is het vanzelfsprekend
dat er stroom uit het stopcontact komt en
gas uit de gasleiding. In de nabije toekomst
gaat dat veranderen! Het is inmiddels bijna
vanzelfsprekend dat we zuinig zijn met energie:
het isoleren van muren, dak, vloer en glas is iets
wat ons allemaal bezighoudt. In de toekomst
zullen we meer en meer in de regio onze eigen
energie op moeten wekken. Dat is het beleid
van de landelijke overheid. Daar kun je wel wat
van vinden en dat doe ik ook, maar het is wel
zo dat we in de Vijfheerenlanden grotendeels
zelf voor energieopwekking moeten gaan
zorgen! Wat gaat dat worden? Zonnepanelen
op het dak? Dat zien we al steeds meer.
Zonnepaneelweides in Schoonrewoerd? Waar
dan? Hoe dan? In plaats van boomgaarden?
Of drijvend op de Wiel? En ook windmolens!
Gaan we voor een beperkt aantal grote of
supergrote windmolens? Of kiezen we voor
veel, kleine windmolens? Wordt het en/en: én
zonnepanelen op je dak én elk een windmolen
in de tuin? Of moeten we juist de landelijke
overheid oproepen om voor een voldoende
krachtige centrale oplossing te zorgen?
Toch wel thema’s om goed over na te denken
lijkt mij! De toekomst is niet saai of ver weg:
het wordt spannend en komt in ons huis en
misschien wel in onze tuin.
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.
E-mail: a.vd.leest.vvd@vijfheerenlanden.nl
Vriendelijke groet,
André van der Leest

* Naam: Timo de Ruiter

*
*
*
*

Leeftijd: 20
Broers/Zussen: Ismay de Ruiter
Hobby’s: Stappen met vrienden
School: ROC Midden Nederland Automotive College Opleiding: Technisch
specialist Personenauto’s
* Leukste vak op school: Technische
wiskunde

* Ik heb een hekel aan: Als mensen
elkaar vals beschuldigen
* Mijn favoriete sport: Voetballen en
Sportschool
* Ik kan geen dag zonder: Zuurstof
* Ik lust geen: Spruitjes
* Ik ben gek op: Lekker eten
* Ik word kwaad als: Mensen hun
afspraken niet nakomen
* Een slechte eigenschap van mezelf:
Niet veel geduld
* Mijn favoriete vakantie: Spanje en
Italië
* Mijn favoriete muziek: Eigenlijk alles
wel
* Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
* Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Instagram
* Het leukste in het dorp: De Jaarmarkt
* Dit wil ik worden: Aftersales manager
of bedrijfsleider
* Dit moet anders in het dorp: Meer
feestjes in het Partycentrum
* Tip voor jongeren: Live like there is
no tomorrow
* Volgende
vragen
aan:
Laurens
Buijserd

Nieuws van de Dorpsvereniging
over lopende zaken en zaken die geen nieuws meer zijn
Na de zomerslaap pakken we als bestuur
de draad weer op. Diverse activiteiten en
evenementen staan in onze agenda, waarover
het volgende nieuws is te melden.
Herindeling speeltuin Oost
Wat betreft het spelen in Oost hebben wij
de afgelopen maanden niet stil gezeten.
Van diverse bewoners uit deze wijk kwamen
geluiden dat er voor de kinderen tot 12 jaar te
weinig speelgelegenheid is aan deze kant van
het dorp. Terwijl de Westzijde van het dorp
ruimer bedeeld is met speelruimte voor deze
doelgroep. In samenwerking met bewoners
is er naar een oplossing gezocht. Daarin is er
bewust voor gekozen om het speelveld aan de
Oostzijde niet meer als speeltuin in te richten.
Dit heeft in het verleden teveel overlast
opgeleverd voor de directe omgeving.
Met de bewoners is er gekeken naar de
bestaande speelgelegenheid in het parkje aan
de Masada. Daar wordt weinig gebruik van
gemaakt. Het idee is om hier een kleinschalige
natuurspeeltuin te realiseren die het parkje wel
zoveel mogelijk ‘natuurlijk’ laat zijn en gericht
is op kinderen tussen 6 en 12 jaar. Natuurlijke
materialen zoals stenen, hout en veel groen
zorgen ervoor dat de aanblik ‘natuurlijk’ wordt
met toch ruimte voor spelen.
Inmiddels
hebben
wij
de
gemeente
Vijfheerenlanden ingelicht over ons idee en
‘onze’ wethouder Christa Hendriksen staat er
positief tegenover. Dat geeft kansen om te
benutten!
Op zaterdag 28 september hopen onze
bestuursleden Marga en Rianda de direct
omwonenden te informeren over de plannen.
Wij komen dan bij u langs. Heeft u zelf
ideeën, dan horen wij dat graag! In overleg
met de omwonenden willen wij er iets moois
en leuks van maken voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd.
U bent ook welkom om tijdens de
ledenvergadering
van
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd op donderdag 21 november
binnen te lopen in het dorpshuis en ons aan te
spreken en/of uw wensen te bespreken.
Nieuw vijfjarenplan DVS
Ons huidige dorpsplan dateert van mei
2017. Inmiddels zijn we onderdeel van de
gemeente Vijfheerenlanden, wat een paar

veranderingen met zich meebrengt. Zo is de
nieuwe gemeente bijvoorbeeld voorstander
van het burgerinitiatief. Voor ons is het
zaak om te weten wat we kunnen inbrengen
vanuit de wensen van ons dorp, wat kans van
slagen heeft. Daarom willen we binnenkort
ons dorpsplan een update geven. Op dit
moment hebben we ons dorpsplan naast
het coalitieakkoord (2019) van de gemeente
gelegd én hebben we deelgenomen aan de
bijeenkomst van de gemeente rondom de
toekomstvisie. De uitkomst vertalen we in een
aantal thema’s en acties. Dat laten we zien
tijdens onze (inloop)ledenvergadering op 21
november aanstaande. En hierbij is alle input
vanuit het dorp van harte welkom! Want met
een gezamenlijk plan hebben we meer kans
van slagen bij de gemeente.
Vragen over naamgeving Hovo-terrein en
een stukje Dorpsstraat
Er zijn vragen binnengekomen bij DVS over de
naamgeving van een stukje nieuwbouw aan
het Hovo-terrein. Een deel heet nu Korenweg.
Navraag door onze wijkambassadeur bij de
gemeente leert ons dat dit al een oud besluit
was, wat nu, na de verbouwing, is toegepast.
Daarmee is er wel onduidelijkheid ontstaan
over het pand aan de Schaikseweg waar het
huis van Menno Witt in drie appartementen
wordt verbouwd. Dat was voorheen gewoon
Dorpsstraat 1 en is nu ook Korenweg geworden.
Dat komt erg onlogisch over, maar misschien
zit hier een juridisch of planologisch argument
achter. Hierop had onze wijkambassadeur niet
direct een antwoord; zij vraagt dit nog verder
na bij de betreffende gemeente-ambtenaren.
Schoonrewoerd 1.000 jaar
Het gonst al een beetje: over een paar jaar
zijn ‘we’ 1.000 jaar oud. Dat vraagt natuurlijk
om een verjaardagsfeestje. Dus hebben
we al een beetje gepolst wat er mogelijk
is en hoe dit op te pakken met elkaar. En
daar zit ‘m de kneep: met elkaar. Dit is een
tip van de beste feestbeesten van ons hele
dorp: de Feestweekcommissie. Er wordt
namelijk al heel veel gedaan in het dorp. Van
Sinterklaasfeest tot maandelijkse open eettafel
van het Ouderencontact, broodbakken op het
Ambachtsplein tot Schoonrewoerd schoon...
Als we nu eens al die activiteiten op een rijtje
zetten en dat een jaar lang iets meegeven van

ons 1.000-jarig bestaan… en dan eindigen
met de Feestweek in 2024. Uiteraard wel met
een groot slotspektakel…
Vanuit de Dorpsvereniging hebben we dit
al gepolst bij onze wijkwethouder (Christa
Hendriksen) en die staat er positief tegenover.
We maken een opzet en vragen jullie alvast
ideeën en activiteiten in te brengen tijdens
onze ledenvergadering in november.
Kombord
Er prijkt nog altijd een wit bord bovenaan het
kombord bij de wegen het dorp in en uit. Nog
heel even en dan zal dit plaatsmaken voor een
exemplaar met een afbeelding die de bezoekers
een warm welkom geeft in Schoonrewoerd.
Omdat DVS input wilde leveren en meepraten
over welke afbeelding kon het bord niet mee
met de grote bestelling van de standaard
borden in de andere kernen. Het bord voor
Schoonrewoerd wordt nu speciaal besteld.
30 km kliko-stickers
Op de Jaarmarkt van dit jaar was het mogelijk
om bij onze kraam gratis zogenaamde 30-km
kliko-stickers op te halen. Dit was nog
onderdeel van de acties om gemotoriseerd
verkeer er op attent te maken dat de 30-km
zone voor het hele dorp geldt.

Deze prijken inmiddels op vele kliko’s in het
dorp, maar het mogen er meer zijn! We hebben
nog een dikke 500 stickers op voorraad en in
overleg met Ad zijn deze rond eind september
voor niks op te halen bij de Dagwinkel van Ad
en Tineke.
Sinterklaas
De intocht voor Sinterklaas is gepland op
zaterdag 23 november. De grote kartrekker
achter dit zeer succesvolle evenement is ons
bestuurslid Leontine Verkerk. Dit doet ze nu
voor de 15e keer en ze heeft aangegeven dat
het tijd wordt om de vlag over te dragen. Wat
ook heel begrijpelijk is na zo’n lange periode.
Een prestatie van formaat om dat zoveel jaren
met enthousiasme te organiseren! Om te
voorkomen dat er geen feest meer mogelijk
zal zijn is er contact geweest met het bestuur
van de Oranjevereniging. Zoals het er nu naar
uit ziet neemt de Oranjevereniging, waar
nodig met financiële ondersteuning van DVS
en subsidie van de gemeente en het advies
van Leontine, de organisatie van het grote
kinderfeest over.
bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Agenda voor DVS
14 september
Aanwezig bij het debat over woningbouw in de gemeente Vijfheerenlanden
24 september
Aanwezig bij avond over de organisatie van evenementen in de VHL.
25 september
Deelname aan Wijkradenoverleg in Stadskantoor Leerdam
31 oktober
Bestuursvergadering DVS
21 november
Inloopavond Dorpsvereniging in het Partycentrum (ook voor niet-leden)
23 november
Intocht Sinterklaas

VakantieBijbelClub
SchatRijk!
Wat was het een feest! Drie dagen lang zat
het dorpshuis vol met heel veel kinderen
en volwassenen. Op één dag waren er zelfs
140 kinderen aanwezig! Samen hebben
we gezongen, gebeden, geluisterd naar
bijbelverhalen, geknutseld en spelletjes
gedaan.
We hebben heel veel geleerd en nagedacht
over het thema ‘SchatRijk’. Het dorpshuis
was een echt museum geworden met allerlei
schilderijen en schatten. Iedere dag stond er
een schat centraal. Daar werd een bijbelverhaal
over verteld. Na het bijbelverhaal gingen we
in groepjes uiteen om met elkaar over het
verhaal na te praten. Dit deden we met de
kletskleden of met vragen. Na het bespreken,
oefenden we het themalied en de weettekst.
Daarna gingen we knutselen, kunstwerken
maken of spelletjes doen. Iedere dag was er
zo een afwisselend programma. Op woensdag
waren er zelfs pannenkoeken en was er ’s
middags nog een spel.
De eerste dag hebben gehoord over hoe God
de hemel en de aarde heeft gemaakt. De hele
aarde is een schat waar we op mogen leven
en van mogen genieten. De tweede dag ging
het over stenen met een schatrijk verhaal. De

stenen in/bij de rivier de Jordaan herinnerden
het volk Israël eraan dat God grote dingen
heeft gedaan en nog steeds doet. De derde
dag ging het over een schat die kwijt was en
weer werd gevonden. Zo belangrijk als de
vrouw haar tien munten vond, zo belangrijk
vindt God jou. Jij bent voor God een kostbare
schat. Hij is op zoek naar jou.
Tijdens de afsluitingsavond hoorden we het
verhaal over een vrouw die haar schat (een
kruikje met dure zalf) aan Jezus gaf omdat Hij
haar had vergeven. Ook keken we die avond
terug op de VBC-dagen en alles wat we hadden
gedaan en geleerd. Groep 7/8 had kunstwerken
gemaakt die we konden bewonderen in een
echt museum. De avond heeft uiteindelijk
€ 302,15 opgeleverd voor hulp aan
vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos!
Tijdens de kerkdiensten in de Hervormde kerk
en Hersteld Hervormde kerk ging het over de
schat in de akker en de parel van grote waarde.
De grootste schat van God is dat Hij Jezus aan
ons geeft en dat Zijn Koninkrijk komt.
We kijken terug op hele mooie dagen met
elkaar. Iedereen bedankt voor de hulp, inzet en
ondersteuning van deze prachtige dagen! We
hopen en bidden dat de kinderen nooit meer
zullen vergeten: Jezus Christus is gisteren en
vandaag dezelfde en tot in eeuwigheid! Als
we in Jezus geloven en Hem volgen, zijn we
SchatRijk. Voor altijd.
De VBC-commissie

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

Ungurei
Afgelopen
maanden
waren
we
weer
regelmatig in Ungurei
te vinden.
Een plek
waar we zoveel voor
de
mensen
mogen
betekenen. Een plek waar we ons thuis voelen
alsof we op Kortgerecht zijn. En ja, er is nog
steeds veel te doen. We ontmoeten gezinnen
die nog met zoveel zorgen te maken hebben.
Ouderen die elke dag de eindjes aan elkaar
moeten zien te knopen. We zijn enorm
dankbaar dat we in hun omstandigheden en
lichtstraaltje mogen zijn.
Rechita
In juni kreeg dit dorp te maken met een
enorme overstroming. Een doorbraak van
een hoger gelegen stuwmeer veroorzaakte
een verwoestende ramp. Veel gezinnen
raakten alles kwijt, hun huizen raakten
zwaar beschadigd en alles wat in huis nog
over gebleven was dreef in 1,5 meter water.
Keukens, wasmachines, kachels, koelkasten.
Alles was onbruikbaar geworden. Een tiental
gezinnen raakte hun huis volledig kwijt.
Door
onze
contacten
met
de
kleine
kerkgemeenschap konden we al heel snel
noodhulp verlenen en deelden ze voedsel
en kleding uit. Tijdens ons bezoek in juni
aan diverse families waren we geschokt, ja
woorden schoten te kort, verslagen zagen
we de omvang van de ramp. Auto’s waren
weggespoeld; wat was het water en de

modder verwoestend geweest. Hoe kunnen
we helpen? Wat is nodig? Hoe houden we
het eten koel bij 35 graden? Dan bieden
koelkasten uitkomsten. Ook kwam de vraag
naar wasmachines. Ja hoor, één voor meerdere
gezinnen geen probleem. En dan, dan ineens
ben je Coolblue. Thuis bezorgen en indien
nodig volledig geïnstalleerd, en zelfs op deze
tweedehands machines een jaar garantie. Wat
een vreugde en dankbaarheid.
Familie Tanasse
Als ik het hek opendoe, moet ik oppassen dat
ik niet over de kippen heen struikel, maar erger
nog: dat je niet even gauw door één van de drie
honden wordt gebeten. We glibberen over een
modderpaadje naar de deur. Als je binnenstapt
in het huisje van 7 bij 3 meter, een aarden
vloer, een oude kachel als keuken, ramen
waar het plastic de wind en regen buiten moet
houden. Vandaag schijnt de zon en drupt het
een keer niet door het dak. We worden warm
onthaald en geknuffeld door Dana en Addy.
Addy, net terug van zijn werk bij de schapen,
roept al gauw dat we koffie moeten drinken.
Nou, vooruit dan maar. Gelukkig krijgen we
een plastic bekertje waar de koffie in gaat,
al hoop ik dat deze niet eerder gebruikt zijn.
Geen stoel, nou ja 2 halve zijn ook een hele.
We zitten op een soort bedbank en hopen dat
de luizen ons te schoon vinden om met ons
mee te reizen. Ja, dat is het leven van familie
Tanasse.
Hangend tegen het bed kijk ik om me heen.
Wat een uitzichtloze situatie, terwijl Dana met
luide stem vertelt
over haar zorgen;
rondkomen van 75
euro in de maand
kan ook eigenlijk
niet. Ik laat de
hele
situatie
op
me inwerken.
Ja
echt, de varkens bij
m’n vader aan de
Diefdijk hadden een
betere huisvesting.
Dankbaar drink ik
de lauwe sinas op.
Al een aantal jaren
sparen
we
voor
een nieuwe woning
voor deze familie.
Dat zou voor hen
een nieuwe start
kunnen
worden
naar iets betere

water in wijn verandert. Overvloed bij Hem
altijd, maar alles op Zijn tijd. En als ze dan
water in limonade zien veranderen geloven ze
hun ogen niet (m’n hand om het bekertje met
een laagje siroop) Hé, kan dat echt??
Ja dan bij 35 graden heerlijk een waterspelletje.
Wauw een waterpistool, echt gaaf... cool….
Wat een enthousiasme bij de kinderen. Maar
toen we ook de moeders vroegen om mee
te doen, ze werden weer even kind, lieten
zich helemaal gaan. Ja, dan krijgen we een
glimlach, verwonderen ons over de relaties
die we mogen bouwen. Een arm om iemand
heen, een gesprekje, een bezoekje thuis. Wat
hebben we mooi werk. Iedereen vertrekt, we
ruimen de boel op en kijken elkaar dankbaar
aan. We ervaren Gods aanwezigheid en
mochten opnieuw van Zijn liefde delen. Ja,
mooi om Zijn kind te zijn.
Volg onze belevenissen op
www.facebook.com/hopeandserve
Ons werk steunen? NL83RABO0305164732
tnv Diaconie ovv Hope & Serve

levensomstandigheden.
Wat
een
vreugde toen we hen mochten vertellen
dat er een nieuw huis zou komen. Slava
domnului, Alle dank aan God. Tranen
vulden de ogen van Dana en Addy.
In augustus ging de schop in de
grond. De fundering werd door Addy
uitgegraven en zo konden we direct
aan de slag. Wonderlijk om zo samen
met Addy en Dana en een tweetal
vrijwilligers uit Nederland aan de slag te
gaan. Bij 35 graden werd beton gestort
en op maandag 19 augustus werd de
eerste steen gelegd. Na een week
bereikten we zolderhoogte. Vreugde
en dankbaarheid bij familie Tanasse,
maar ook bij ons. God geeft ons zoveel
mogelijkheden, zoveel middelen. Ja,
dan ervaar je de zegen van het delen.
We houden u op de hoogte.
Als een kind
De deur van de kerk stond open,
tientallen kids waren er al en in de
koelte van het kerkzaaltje zat een
aantal moeders met een boekje de
koelte naar zich toe te wuiven. Prachtig
om hun aandacht te zien als je vertelt
over de bruiloft in Kana waar Jezus

Welkom bij peuterspeelgroep Klimaap

Peuterspeelgroep Klimaap is – net als bso
Woerdkanjers – gehuisvest in de oude
‘Regenboogschool’ aan de Noorderwoerd
2. Als u binnenkomt, ziet u dat het woordje
‘oud’ zeker niet geldt voor de inrichting! De
peuters spelen in een fris en zonnig lokaal.
Elke dag organiseren we leuke activiteiten
om de nieuwsgierigheid van de kinderen te
prikkelen, zo stimuleren we op speelse wijze
de ontwikkeling.
Sinds begin dit jaar is het mogelijk om ook voor
de peuterspeelgroep kinderopvangtoeslag aan
te vragen bij de Belastingdienst. Bel gerust
met ons servicebureau als u wilt weten hoe dit
werkt. Daarnaast kunt u nu ook aangeven op
welke ochtenden u gebruik wilt maken van de
peuterspeelgroep én zijn kinderen vanaf 2 jaar
al welkom.
Kom eens een keer kijken en sfeer proeven
met uw kind. Klimaap is geopend op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45 uur
tot 11:30 uur. U mag ons ook bellen voor een
afspraak, tel. 0345-639551.
Met vriendelijke groet en wie weet tot ziens!
Esther, Bianca en Anja (pm’ers)
Voor meer informatie
of aanmelden:
www.skcn.nl
0345 – 639 555

Reis mee!
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek.
Dit jaar is het thema Reis mee! en staan
voertuigen centraal. Op school, in de
boekwinkels én natuurlijk ook bij de Bibliotheek
AanZet. Bij ons reis je mee naar de tofste
activiteiten en door de mooiste boeken.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er op
woensdag 2 oktober in Bibliotheek Leerdam
een Spelmiddag in samenwerking met
Jeugdaktief. Tijdens deze middag staat reizen
en vervoer centraal. Om 14.00 uur start de
voorstelling Kees in Space en van 15.00 tot
16.00 uur is er een spellencircuit binnen en
buiten de bibliotheek. Kom jij met ons een
spelletje spelen? Entree is gratis.
Kom op woensdag 16 oktober van 14.00
tot 16.00 uur naar de creatieve workshop
Tekenen met de 3D pen in Bibliotheek
Meerkerk en teken iets leuks in het thema
‘Reis mee’. Je krijgt uitleg over de techniek en
mogelijkheden van de pen en maakt je eigen
mooie creatie. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Meld je snel aan om deel te kunnen nemen.
Ga naar de website voor meer informatie en
het volledige programma:
www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.

ONZE OOIEVAARS IN 2019
Wie aan een vreemde uitlegt in welk dorp
wij wonen, wordt soms gevraagd om iets te
noemen waar ons dorp dan om bekend staat.
Nou, daar hoef je in Schoonrewoerd niet lang
over na te denken. De meeste mensen kennen
de Leerdammer Kaas, maar kijken verbaasd
op als ze horen dat de fabriek waar die kaas
gemaakt wordt in Schoonrewoerd staat. Ook
kent men wellicht Het Schoonrewoerdse Wiel,
dat zo’n tachtig jaar geleden door Jacq.P.
Thijsse genoemd en beschreven werd als
het mooiste wiel van Nederland in een van
de bekende Verkade albums. Maar als je aan
wandelaars en fietsers vraagt wat hen in
Schoonrewoerd is opgevallen, dan krijg je vaak
als antwoord: we hebben een paar ooievaars
op een nest gezien.
Inderdaad is er bijna niets waar ook de bewoners
van Schoonrewoerd zo trots op zijn als op de
vele ooievaars en nesten die ons dorp telt. We
kennen er misschien maar een paar, maar in
totaal telt ons dorp op dit moment maar liefst
negen al dan niet gebruikte nesten. Goed,
er zijn er vroeger meer geweest, maar door
stormen en bouwplannen zijn er in de loop der
tijd enkele verdwenen. Natuurlijk brengt niet
elk nest elk jaar een broedsucces voort, maar
dit jaar telden we alleen al in Schoonrewoerd
maar liefst 15 uitgevlogen jonge uivers.

15 JONGEN
Op het oudste nest van ons dorp, het
schoorsteennest
op
het
voormalige
gemeentehuis aan de Dorpsstraat heeft de
Natuur- en Vogelwacht, samen met de stichting
STORK, dit jaar op 6 juni drie jongen geringd.
De pullen werden op een leeftijd van ongeveer
vijf weken eventjes uit het nest naar beneden
gehaald, gemeten, gewogen en geringd en dan
snel weer terug gelegd in het nest. De dieren
hielden zich op dat moment schijndood en de
ouders stonden op enkele tientallen meters
afstand ongeduldig te wachten tot de onrust
voorbij was en ze hun jongen weer konden
voeren. Ook op het nest aan de achterkant van
de oude school van Bikker kregen drie jongen
een ring, evenals op het paalnest dat bij
natuurcentrum de Schaapskooi staat en dat de
hele zomer al via een webcam te volgen was.
Tot slot werden er nog drie jongen geringd in
het schitterende boomnest dat de ooievaars
gebouwd hadden in de grote cederboom bij de
familie Schreurs aan de Dorpsstraat.

Dit nest is enkele jaren geleden door de vogels
gebouwd toen er vanwege de nieuwbouw van
de basisschool opeens woningnood onder de
Schoonrewoerdse ooievaars was. Ofschoon het
nest vorig jaar na een felle januaristorm omlaag
was gekomen, werd het na enkele maanden
snel weer opnieuw gebouwd door de uit het
zuiden teruggekomen ooievaars. Wegens
tijdgebrek - het ringen gebeurt altijd ’s avonds
samen met een ringer elders uit het land en in
samenwerking met de Leerdamse brandweer kwam het er niet van om ook de drie jongen te
ringen die langs de Diefdijk op het terrein van
Van Weverwijk in een afgezaagde treurwilg
waren groot gebracht. Maar in totaal vijftien
jongen alleen al in Schoonrewoerd, is toch iets
om met z’n allen trots op te zijn. Daarnaast
was er ook nog broedsucces op het paalnest
in Zijderveld met drie volgroeide jongen en in
het boomnest op de begraafplaats van Hei- en
Boeicop met twee uitgevlogen exemplaren.
Bovendien kent Schoonrewoerd nog een drietal
andere paalnesten die dit jaar niet tot een
broedsucces hebben geleid en is er afgelopen
winter een vorig jaar nog gebruikt boomnest
in de Schaikse polder omgezaagd.

RINGGEGEVENS
Maar waar dient al dat ringen nu toch voor?
Dat is toch niet nodig, die beesten vliegen toch
wel weg en komen vanzelf weer terug, hoor
je mensen wel eens zeggen. Natuurlijk, ook
zonder ringen groeit de ooievaarsbevolking
vandaag de dag gestaag voort. Maar we
hebben wel slechtere tijden gekend. Begin
jaren tachtig was er nog slechts een enkel
paartje wilde ooievaars in ons land. Dankzij
ooievaarskweekstations van Vogelbescherming
en de medewerking van veel vrijwilligers,

zoals destijds ook in Schoonrewoerd, is het tij
gelukkig gekeerd. Het gaat nu goed met de
eibers. Dit jaar zijn er al meer dan duizend
broedgevallen geteld.
Het ringen van ooievaars heeft een aantal
doelen. Allereerst kunnen we met de
ringgegevens achterhalen waar de jonge en de
oude vogels ’s winters naar toe gaan.

REISBESTEMMINGEN
Ik krijg regelmatig terugmeldingen van
ooievaars die in Schoonrewoerd geringd zijn.
Soms zijn het terugmeldingen vanuit de directe
omgeving zoals Culemborg of Breda, maar ook
wel vanuit andere landen of zelfs Afrika krijg ik
meldingen binnen.
De ring van een jong uit het boomnest van
de familie Schreurs dat geringd werd op 14
juni 2017 werd binnen enkele maanden op
29 augustus 2017 afgelezen nabij Madrid
in Spanje. Zo weten we al iets over hun
verblijfplaats, maar ook over hun vliegsnelheid.
Als je bedenkt dat jonge ooievaars meestal
pas eind augustus uit Nederland vertrekken,
de ouders blijven dan nog een maandje hier,
dan moet deze vogel zich op thermiek heel
snel verplaatst hebben.
Ook kreeg ik een terugmelding van een
afgelezen ooievaarsring van een jong dat op
11 juni 2013 geringd was uit het nest van de
Schaapskooi in Schoonrewoerd en dat op 26
januari 2014 in Marokko werd terug gevonden.
Helaas hing het dier geëlektrocuteerd in een
hoogspanningspaal.
Eenjarige
ooievaars
vliegen soms dus ook in één keer door naar
een zuidelijk continent. De meeste jongen
vliegen namelijk het eerste jaar doorgaans
niet verder dan België of Frankrijk. Ook deze
kennis hebben we alleen maar dankzij de
ringgegevens.

HUWELIJKSTROUW
Door het aflezen van ooievaarsringen kunnen
we ook conclusies trekken over leeftijd en
huwelijkstrouw. Het is niet zo dat ooievaars
levenslang dezelfde partner houden. Soms
wordt er gevochten om een vrouwtje, soms is
het tijd voor een nieuwe aantrekkelijke partner
en soms loopt een huwelijk gewoon stuk.
Het stel ooievaars dat momenteel op het nest
van het oude gemeentehuis zit, is een ander
paar dan enkele jaren geleden. Gelukkig maar,
want dat stel was op het laatst niet meer zo
vruchtbaar en deze nieuwe bewoners wel.

LEEFTIJD
Ook over leeftijd kunnen we dingen concluderen.
Zo heeft in Schoonrewoerd ruim tien jaar een
ooievaar gebroed die in 1980 geboren was en
tot 2007 een nest in Schoonrewoerd bezette.
Zomer en winter verbleef ze hier met haar
vaste partner, totdat ze in 2007 dood ronddreef
in het Schoonrewoerdse Wiel. Triest, maar we
weten nu wel dat ze 27 jaar oud is geworden.
En dat het wel en wee van de ooievaars in
ons dorp leeft, is wel duidelijk. We kijken er
niet alleen naar, maar we houden ze ook in de
gaten. Zo werd ik twee maanden geleden door
een verontruste buurtbewoner gebeld dat er
wellicht iets niet helemaal goed was met een
jonge vogel in het nest van de oude school aan
de Wilhelminastraat. Het dier leek vast te zitten
in het nest en hing urenlang vreemd met een
gestrekte vleugel buitenboord. Onmiddellijk
ben ik gaan kijken en heb direct de brandweer
om assistentie gevraagd. Die kwam gelukkig
heel snel om met behulp van een hoogwerker
het probleem op te lossen. Het ging evenwel
sneller dan gedacht. Op het moment dat de
zwaailichten het nest naderden, werd de
paniek in het nest zo groot dat het vermeende
slachtoffer zich oprichtte en samen met zijn
broertjes of zusjes weg vloog. Snel opgelost
dus, maar dank aan de oplettende bewoners.
René Ponsen

Huisje aan de Vliet...
In de Klepper van juni 2019 las ik de vraag
van Akkie Langerak over het huisje aan de
Culemborgse Vliet. De vraag intrigeerde mij
wel. Want eigenlijk wist ik het ook niet.
Ik loop en fiets daar al mijn leven lang voorbij.
Uit mijn jeugd herinner ik me de zondagse
wandelingen met mijn broer en ouders. We
liepen dan over de Kooise weg (Acquoyseweg)
en via een smal bruggetje staken we de Vliet
over. Over het land van mijn opa (de Geere
Meulen) en het erf van de koddebeier (meen
ik mij te herinneren), wandelden we over de
Diefdijk weer huiswaarts.
In mijn herinnering was het een smal,
wiebelig boogbruggetje. En dat bruggetje zou
dan bij dat huisje zijn. Maar klopte dat wel?
Herinneringen zijn vaak toch net iets anders
dan de werkelijkheid.
Om de vraag van Akkie te kunnen beantwoorden
en te checken of mijn herinnering klopte,
ben ik op zoek gegaan. Verder dan mijn
keukentafel hoefde ik niet te gaan. Internet
is toch wel fantastisch. Want al snel kwam ik
via de website van de Historische Vereniging
Leerdam en de Molen database achter het
antwoord.
Op de plaats van het huisje heeft ooit een
prachtige wipmolen gestaan. En later was het
een gemaal. En het bruggetje… dat was toch
echt wel smal. Mooi detail: het loopbruggetjes
was gemaakt van een oude houten molenwiek.
Dankjewel Akkie, het was een leerzame avond!
Hartelijke groet,
Marjan de Bruijn-van Toor

...

Raadsel

Dat mijn vraag wat losmaakte was te merken:
de inzending van Marian de Bruin-van Toor,
verschillende toeroepingen op straat ‘of ik al
iets wist over het huisje’, tot het aankomen
van Arie den Besten, met bovenstaande foto
van wat het huisje ooit was.
Het is, zoals te lezen valt in het beeldend
beschreven
verhaal
van
Marian,
een
wipwatermolen geweest, en de fundamenten
waarop het huisje nu staat zijn daar nog van.
Het was erg leuk om bezig te zijn met dit
raadsel (ik probeerde het zonder internet te
achterhalen) en de verhalen van mensen te
horen die er meer over wisten te vertellen.
Zo heb ik dus Arie den Besten op bezoek
gehad, en kwam ik bij Cees en Bep van Es over
de vloer, ben bij Teus de Leeuw aangefietst en
eigenlijk wilde ik nog bij Wim Scherpenzeel
aan gaan, maar na het speurwerk van Marian
vond ik dat niet meer nodig.
Er zijn nog een paar details die ik toe wil
voegen aan het verhaal van Marian, informatie
uit de verhalen die ik heb gehoord.
Het hele gebied wat de molen droog moest
houden heette De Geere, vandaar de naam De
Geere Meulen, dat bestreek het gebied vanaf
de brug bij de Aquoyseweg tot aan het wiel bij
de spoorwegovergang richting Leerdam.

opgelost

De brug die naast de molen over de Vliet lag,
werd “De Hoge Boom” genoemd, dat was
inderdaad een erg smal brugje. De leuningen
stonden aan de bovenkant wel een eindje
uit elkaar, omdat er zo af en toe ook koeien
overheen moesten om verkast te worden van
het ene naar het andere weiland. De brug
werd vooral gebruikt door de bewoners aan de
Vlietse kant om naar de Diefdijk te lopen, naar
school of naar de kerk e.d.
Nadat de molen werd gesloopt is het
een elektrisch gemaal geworden. Na de
ruilverkaveling is de functie van drooghouden
van deze gronden vervallen en werd dit gebied
aan de natuur gelaten.
En nu is het dus alweer lange tijd een knus
ogend huisje, met een prachtige roodbloeiende
paardenkastanje erbij. Geen Boze Stiefmoeder
huisje, of een Heksenhuisje, of een Bed en
Breakfast, of een Atelier, nee… Een vriendin
en ik, nieuwsgierig als wij waren tijdens een
fijne wandeling over de gronden van de Geere,
hebben stiekem door de knusse raampjes
staan gluren, en het bleek dat er nu een sauna
in gevestigd is! Excuus aan de eigenaar van
deze leuke plek, we zullen het nooit meer
doen!
Akkie Langerak

Expositie
Tijdens de Schoonrewoerdse markt was er
een expositie in de Gereformeerde kerk. Dit
jaar exposeerde een nieuwe dorpsgenoot, Ger
Kanters, er zijn eigen werk.

bezoekers zijn op zoek gegaan naar het juiste
sculptuur bij de foto, dit viel niet mee. Heel
bijzonder om te zien.
Voor beide was exposeren een nieuwe ervaring
die hen goed is bevallen. Allebei bedankt voor
het laten zien van jullie werk.

Ger houdt erg van tekenen en heeft
verschillende potloodtekeningen laten zien
van insecten en vlinders. Zijn kleindochter
vindt deze erg mooi en doet haar best om
ook zo mooi te tekenen. Ook was er een kind
onder de indruk van de tekeningen dat hij het
thuis na probeerde te tekenen. Naast tekenen
maakt Ger ook olieverf schilderijen. Dit zijn
vooral landschappen, soms realistisch, maar
ook met mooie pasteltinten. Het was kleurrijk
en afwisselend wat Ger liet zien.
De schoondochter van Ger, Annika Visser,
exposeerde ook haar eigen werk. Annika
heeft autonome beeldende kunst gestudeerd
in Groningen. Zij maakt zelf sculpturen van
gips met als onderwerp natuur en leven in
de breedste zin van het woord. Van deze
sculpturen maakt zij micro/macro foto’s.
Micro is het fotograferen van alles wat je
slecht/moeilijk met het blote oog kan zien. Het
verschil tussen micro en macro zit hem in de
grootte van de objecten. De gipssculpturen
van Annika zijn ongeveer zo groot als en
handpalm. Door het maken van de foto’s licht
ze een onderdeel van de sculptuur uit doordat
het vergroot op de foto komt. Sommige

Oogstdag op het Ambachtsplein
31 augustus was er weer een open dag op het
Ambachtsplein. Alle activiteiten waren deze
keer in het teken van voedsel.
De pastorietuin staat er weelderig bij en is
geopend voor geïnteresseerden. Deze heerlijke
zomerse zaterdagmiddag staan vrijwilligers
van de stichting klaar om een paar honderd
mensen te laten zien wat een prachtplek hier
midden op het dorp verscholen ligt.
Met een rebus om op te lossen, die je tegelijk
ook een rondleiding over het Ambachtsplein
geeft, met als beloning een eigen gevonden
aardappel die je kunt omtoveren tot
overheerlijk frietjes. Een rondleiding waarbij
je een appeltje te schillen hebt en er sap van
perst. Er achter kan komen wat nou zo rot
als een mispel is, of dat zo gek als een ‘ui’,
hetzelfde is als een ‘deur’.

Het ‘graantje meepikken’ leidde naar molenaar
Peter Blom die er was met een replica van een
Romeinse maalmolen, om uitleg te geven waar
de basis van ons dagelijks brood nu eigenlijk
vandaan komt. Met tarwe uit onze buurt wordt
volkoren meel gemaakt. Na nog een keer
malen krijg je bloem, waar dan de ‘rijke-luis
wittebrood’ van kan worden gebakken.
Met het spreekwoord ‘het komt voor de
Bakker’ brengt de tocht ons naar het Bakhuys,
waar Piet Kuiper gepassioneerd het brood
bakt. Het hele proces is te zien zoals, mengen,
kneden, rijzen, vormen en vervolgens een uur
de rijskast in voor het eindelijk gebakken kan
gaan worden. Het proeven en ervaren van
eerlijke ambachtelijk producten is geweldig.
Het doel van Stichting Ambachtsplein
Schoonrewoerd is kennis over te brengen aan
de kinderen, maar ook om te verbinden. Het
was een prachtige dag voor jong en oud!
Op 14 december heeft het Ambachtsplein de
deuren weer open. Het thema zal meer gericht
zijn op techniek. Hopelijk tot dan!
Jan van Frankenhuyzen

Meer dan een wandelgroepje
Nationale Diabetes Challenge Schoonrewoerd
In de vorige Klepper heeft u al kennisgemaakt
met de woensdagavond wandelclub. De
deelnemers gaan 20 weken trainen om eind
september de grote finale in Den Haag te
lopen, samen met de andere groepen uit
heel Nederland die ook geoefend hebben. Dit
alles onder de vlag van de Nationale Diabetes
Challenge.
Die challenge staat open voor iedereen
die wil wandelen, met of zonder diabetes;
wie wil wandelen, mag meedoen. En de
groep Schoonrewoerd begint bekendheid
te krijgen, want we wandelen in het dorp,
maar ook erbuiten. We komen op een mooie
zomeravond op dat weggetje langs het
Wiel ook veel fietsers tegen. We wandelen
over Kortgerecht, waar we de discussie
blijven houden of die paars bloeiende plant
‘koffieboontje’ nu de zwanebloem of de
koekoeksbloem is. We wandelen naar het
westen, over de Overheicop of nemen met
de rolstoel de andere tunneluitdaging als we
naar het zuiden wandelen richting Hoogeind.
De ervaren wandelaars maken een iets groter
rondje, zoals Zijdekade.

Bas van de Goor kwam naar Vianen, om daar
met de groepen uit Vianen, Nieuwegein en
Schoonrewoerd te wandelen.
Naast het wandelen is aandacht voor voeding
en beweging ook een onderdeel van de
challenge. De eerste informatieavond had als
onderwerp bewegen.

De aftrap werd gegeven door Sportsworld met
informatie over schoenen en kleding, wanneer
je je gewone schoenen moet uitbreiden
met een paar wandelschoenen en welke
kleding je het beste kunt dragen bij welke
weersomstandigheden.
Het
uitgangspunt
is heel eenvoudig: pas als je gewone
schoenen niet voldoen, ga je op zoek naar
wandelschoenen.
Daarna kwam de fysiotherapeute van Praktijk
de Wiel aan het woord om ons op speelse
manier in beweging te krijgen. En dat lukte
met veel plezier. Het zijn oefeningen die thuis
op de bank en voor de bank uitgevoerd kunnen
worden. Ik deel er nu een: Als je op de bank zit
met beide voeten vlak op de grond, til dan om
beurt de voeten van de grond, terwijl de teen
aan de grond blijft. Geen moeilijke of zware
oefening, want zo leerden we, alle beweging
telt mee. En vijf dagen per week 30 minuten
matig intensief wandelen vermindert de kans
op diabetes type 2 met 40%.
De tweede informatieavond stond in het
teken van voeding, gegeven door de diëtiste
van Praktijk de Wiel en afgesloten door
ondergetekende. De diëtiste liet eerst zien wat
de aandachtspunten zijn bij diabetes type 2
die een relatie hebben met voeding, zoals een
gezond gewicht, maar ook bescherming tegen
hart- en vaatziekten.
Daarna kwam de Schijf van Vijf aan bod, met
een uitgebreide toelichting op de onderdelen

en een ja/nee spel om de aanwezigen even
op het verkeerde been te zetten, zodat de
instinkers behandeld konden worden.
Marian Bosma sloot af met een presentatie
over koolhydraten. Er zijn voedingsstijlen
die koolhydraten in meer of mindere mate
schrappen en zo gek als helemaal geen
koolhydraten (= alleen vlees, vis, bouillon en
boter) hoeft het niet te gaan. Daar zijn nog
een aantal stappen voor, zoals het schrappen
van koekjes, snoepjes en vruchtensappen. En
dat komt weer overeen met de Schijf van Vijf.
Daarnaast is de ene koolhydraat de andere
niet. Denk aan witbrood waar alle zemelen uit
zijn of volkoren brood of roggebrood waar de
zemelen wel in zitten. Dan heeft volkoren de
voorkeur. Een stap verder naar onbewerkte
koolhydraten is dan bijvoorbeeld havermout
en peulvruchten. Alle twee rijk aan vezels, dus
goed voor de verzadiging en de stoelgang.
Tussen de regenbuien en de hitte van afgelopen
zomer door wandelt de groep enthousiast
verder. Als ik vraag hoe het met ze gaat,
hebben ze vooral de klacht dat de broeken
wijder worden en van de billen af willen glijden.

Dat noem ik nog eens een goed resultaat:
Lekker wandelen in groepsverband en daarbij
vooral rond de taille slanker worden. Daarbij
vermindert de kans op diabetes en hart- en
vaatziekten. Ik ben trots op deze wandelaars
en ga graag met ze mee naar Den Haag voor
de finale op zaterdag 28 september.
Marian Bosma
Diabetes-verminder-coach

Oproep: Herinneringen Zeskamp Schoonrewoerd
Begin jaren ‘80 had Schoonrewoerd een heuse
Zeskampvereniging met een sportteam dat in
competitieverband met teams uit Nederland,
Duitsland en België zeskampwedstrijden
speelde.
Het format voor deze wedstrijden leek veel op
het ‘Spel zonder grenzen’, wat tussen 1965
en 2007 op tv werd uitgezonden. Beroemde
commentatoren uit deze tv-serie waren
Barend Barendse, Dick Passchier, Judith Bos,
Ron Boszhard en Jack van Gelder.
Het idee voor ‘onze’ competitie was dat elke
deelnemer één keer per seizoen een wedstrijd
organiseerde. Voor een klein dorp als het
onze was dat elke keer een flinke klus waar
met man en macht aan werd gewerkt. Het
toenmalige voetbalveld naast de Kaasfabriek
werd voor één zaterdagmiddag volgebouwd
met zeephellingen, bergen strobalen, een
flinke bak met water en allerlei spelcircuits
waarmee de teams hun krachten onderling
konden meten. In het begin werden we
gesponsord door Leerdammer kaas en Fleuril.
Bekende presentatoren van toen zoals Dick
Passchier of Martin Brosius (van ‘Ren-je-rot’)
werden ingehuurd.

Aan het eind van een wedstrijd werd er voor
alle deelnemers een feestavond georganiseerd
waar de ontlading van de wedstrijdspanning
los kon gaan. De teamleden kwamen uit het
dorp, Leerbroek en Zijderveld. Onze trainer
was Dick Glaser. Het winnen van de wedstrijd
ging om de eer en een professionele jury
zag er op toe dat er fair werd gespeeld. En
ondanks het recreatieve en vaak hilarische
karakter van de wedstrijden ging het er vaak
zeer fanatiek aan toe. Het goed samenwerken
in een team waarin een ieder zijn aandeel kon
leveren stond boven alles.
Ik heb er als teamlid veel mooie herinneringen
aan over gehouden en wil hierover een artikel
schrijven, bij voorkeur met foto’s. Om dit zo
compleet mogelijk te maken ben ik op zoek
naar herinneringen van andere oud-leden en
foto’s of ander materiaal. Heb je dus iets over
deze roemruchte sportvereniging wat je zou
willen delen als materiaal voor het artikel? Dan
graag e-mailen naar:
schoonrewoerdzeskamp@hotmail.com
Sportieve groet, Bert van Toor
Bongerd 22, Schoonrewoerd

Lieve kinderen uit Schoonrewoerd
Hier een berichtje van de lieve Sint.
Lieve kinderen klein en groot ,
over een tijdje komen wij weer met de boot.
Wij willen jullie dan graag ontmoeten
en persoonlijk in Schoonrewoerd begroeten.
Kom daarom rustig en bedeesd,
Naar ons grote Sinterklaasfeest.
Op 23 November word je verwacht,
Aan alles is gedacht.
Iets lekkers en limonade staan dan klaar,
En natuurlijk een cadeautje, reken maar.
Op het dorpsplein is waar je wezen moet.
Om 14.30 uur, onthoud dit goed.
Kom jij ook? Dat vinden wij erg fijn.
Het zal vast weer gezellig zijn.
Groetjes Sint en Piet

Van de Oranjevereniging
In september staan we vaak niet in de Klepper
omdat er weinig te vermelden valt. Maar deze
keer hebben we iets belangrijks.

Klaverjassen
Heb je zin in een gezellig avondje klaverjassen?
Dan ben je op de volgende datums van harte
welkom. Wij spelen op zijn Rotterdams.
Meer informatie: Jan Haag 0620367774

De Dorpsvereniging wilde stoppen met de
intocht van Sinterklaas en kwam met de vraag
bij ons of wij dat wilden gaan organiseren.
We hebben het er met elkaar over gehad en
besloten dat we dit vanaf nu voor ons dorp
gaan regelen, want het mag toch niet gebeuren
dat er geen Sinterklaasintocht meer is in ons
mooie dorp!
Leontine, bedankt voor al die jaren dat jij het
hebt geregeld voor de Dorpsvereniging.
Wij gaan er mee verder, wel op een iets andere
manier maar het zal vast een leuke middag
worden op zaterdag 23 november.
In de Klepper staat een brief van Sinterklaas
speciaal voor de kinderen. Wij vragen de
ouders om het formulier hieronder in te vullen
en bij de genoemde adressen in de brievenbus
te doen vóór 4 november.
De speculaasactie om dit alles te bekostigen
zal zijn in de week van 28 oktober.

Lieve ouders uit Schoonrewoerd,
De Sint heeft een klein verzoek:
Ik wil graag weten wie mij komt vereren met een bezoek.*
Vriendelijke groet Sint en Piet
*Kinderen in de leeftijd 0-10 jaar of in groep 6
Naam:
Groep:
Jongen / Meisje
Leeftijd:
Graag inleveren bij
Agnita de With - Masada 5
Francis Klijmij - Amaliastraat 43
Tip voor de Sint:

Kirsten Robben, de artistiek leider en initiatiefneemster van LINK Locatietheater, trok in agugustus
door Vijfheerenlanden, op zoek naar het gemeenschappelijke DNA van de nieuwe gemeente. Een
bolderkar met tentje achter zich aan trekkend, knoopte ze in alle dorpen en steden gesprekken aan
met de inwoners. Dus ook in Schoonrewoerd. Haar verslag:

Het DNA van Schoonrewoerd
Dag 8 en 9 van mijn trektocht door de Vijfheerenlanden
Toen ik aankwam in Schoonrewoerd en mijn
bolderkar voor de Dagwinkel parkeerde om
mijn voorraad bij te vullen, werd ik meteen
herkend door Ad. ‘Hey, ik heb over je gelezen
in de krant, wat een gaaf project! Ik heb met
een groep vrienden al heel lang een wens voor
een theaterspektakel bij de Wiel, oh en kan ik
je trouwens wat te drinken aanbieden?’
Kijk, dat is een warm welkom, meteen praten
over leuke theatermogelijkheden in het
dorp onder het genot van een ijskoud glas
water op het mooie dakterras van Ad en zijn
vrouw. Ad vertelt me dat Schoonrewoerd een
gemoedelijk dorp is en dat er de laatste jaren
veel ontwikkelingen gaande zijn. De scheuring
van de kerken heeft een grote impact gehad,
verschillende winkels die het bijltje erbij neer
moesten leggen, het verbouwen van de school
en de komst van nieuwbouwappartementen.
Maar ook het geluk dat er nog een aantal
voorzieningen is zoals de winkel en de
bakker en dat het een heel actief dorp is
qua verenigingen en activiteiten. Bovendien
zijn er de laatste jaren een aantal prachtige
initiatieven opgepopt zoals het Ambachtsplein

en Schoonrewoerd Binnenstebuiten.
Dit klinkt voor mij als een hele mooie
voedingsbodem voor een project van LINK
Locatietheater. Toen ik vervolgens langs de
prachtige Wiel liep met mijn kar, waarbij mijn
vlag steeds langs de fruitbomen schraapte
en ik met een knalrood hoofd op de dijk
aankwam nadat ik mijn kar langs het steile
pad omhoog had getrokken, werd ik gebeld
door Jannie de With van de dorpsvereniging.
‘Hey Kirsten, ik heb het Watertheater gezien
in Everdingen en dat vond ik geweldig, wij met
de Dorpsvereniging Schoonrewoerd zitten al
langer te brainstormen over zo’n soort project
in Schoonrewoerd rond de Wiel.’
Toen ik de volgende ochtend Jannie en ook
Marga van de dorpsvereniging sprak tijdens
een licht regenachtige wandeling rond de Wiel
bleek dat zij en Ad elkaar niet hierover hadden
gesproken, wat een toeval! Hoeveel meer
mensen zullen er nog met dit idee rondlopen
in Schoonrewoerd? Tijd om alle ideeën uit te
spreken en de krachten te gaan bundelen zou
ik zeggen!

mocht logeren. Helemaal super. Met Geuf
afgesproken hoe laat we zouden vertrekken,
de boel ingeladen en droog overgekomen in
Leerdam.
Zo heb ik in 24 uur Schoonrewoerd al heel
wat sleutelfiguren leren kennen, verhalen
gehoord, ideeën gekregen en ben ik heerlijk
tot rust gekomen in de B&B aan de Diefdijk.
Schoonrewoerd deed me goed in heel veel
opzichten. LINK Locatietheater gaat hier zeker
terugkomen.
Kisten Robben

Jannie en Marga konden me allerlei anekdotes
vertellen over het dorp en de Wiel lag er prachtig
bij. We hebben het gehad over verschillende
opties en locaties voor theater rond de Wiel
en ook nagedacht over wanneer en met wie.
Die gaan we nog verder doorontwikkelen, we
werden er al heel erg enthousiast van!
Van verschillende mensen had ik gehoord dat
ik in Schoonrewoerd met Geuf Middelkoop
moest praten, hij zou veel te vertellen hebben
over het dorp. Jannie en Marga zetten me even
bij hem af en introduceerden me, waardoor ik
meteen werd uitgenodigd voor een kop koffie.
We praatten over Schoonrewoerd, maar ook
over de nieuwe gemeente en de politiek in
de wereld. Het gesprek ging van lokaal naar
internationaal, er werden foto’s getoond en
het was een verrassing dat Gijs Kool ook nog
even aan kwam schuiven om kennis te maken.
Het begon al tijdens ons gesprek met bakken
uit de hemel te komen en het bleef maar
door regenen. Geuf bood aan me met de
aanhanger ergens af te zetten zodat ik niet
door de regen hoefde te lopen. Ik had wel
wat adressen in Leerdam gekregen, maar
geen telefoonnummers die ik kon bereiken.
Dus ik stuurde er, terwijl ik bij de Zwaan
zat te lunchen, wat berichtjes uit en hup,
via Jannie, nu al mijn rots in de branding
in Schoonrewoerd, kreeg ik een contact in
Leerdam. Een hele lieve dame waar ik wel

Winnaars ‘Taart van de Maand’

ACTIVITEITENKALENDER
september
27 september
27 september
28 september
oktober
2 oktober
4 oktober
9 oktober
10 oktober
2 oktober
16 oktober
18 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
november
8 november
13 november
21 november
22 november
23 november
26 november
december
14 december
15 december

20:00 uur

14:00 -16:00
20:00
19:30
20:00
14:00 -16:00
14:00 -16:00
20:00
vanaf 18:00
19:30
20:00
20:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

20:00 uur

20:00 uur
14:30 uur
vanaf 18:00 uur

Bingo Ouderenkontakt
Klaverjasavond in café de Zwaan
Open Dag Natuur- & Vogelwacht op de Schaapskooi

Spelmiddag Kinderboekenweek, bibliotheek Leerdam
Klaverjasavond in café de Zwaan
“Wat doet de Heilige Geest?” in de Gereformeerde kerk
Dia-avond ‘Van Morgenrood tot Avondrood’, in De Schaapskooi
Kinderboekenweek: Spelmiddag, bibliotheek Leerdam
Kinderboekenweek: Workshop 3D-pen, bibliotheek Meerkerk
Klaverjasavond in café de Zwaan
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk
“Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?” Geref. kerk
Dia-avond ‘Eyes on Kruger’ door Eric Gibcus, in De Schaapskooi
Klaverjasavond in café de Zwaan

Klaverjasavond in café de Zwaan
Ouderenkontakt bestaat 65 jaar!
Inloopavond Dorpsvereniging in het Partycentrum
Klaverjasavond in café de Zwaan
Intocht Sinterklaas op het dorpsplein
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk

Ambachtsdag
Slotconcert ‘Zout’

