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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdachtendertig
In de eerste Klepper van 2020 wenste ik ons
allen een jaar van ontmoeten toe. Niet wetend
dat het ontmoeten of beter het ‘on-ontmoeten’
het centrale thema van dat jaar zou gaan
worden. We beseffen, misschien juist door
het missen ervan, zo enorm hoe belangrijk
ontmoeting/contact is. Ik ben enorm verrast en
geraakt door alle creatieve manieren waarop
er door velen contact is en wordt gemaakt. Er
was een ‘engelenproject’, er werden krantjes
en lekkers rondgebracht bij de ouderen, er
werden knutsels gebracht bij de jongeren en
nog veel meer. Met ons blad De Klepper op
schoot is even het hele dorp op bezoek bij het
hele dorp. En dan is er veel te vertellen en te
laten zien. Kijk maar mee:
Marit Visscher komt op bezoek en stelt zich
voor in de rubriek ‘50-vragen’. Ze woont sinds
haar elfde jaar in Schoonrewoerd en geniet
hier nog steeds. Ook Gabriëlle van Dam komt
bij ons langs in de 16± vragen. Ze komt niet
voor een glas karnemelk, dat lust ze niet,
maar vraag haar iets over skydiven en dan is
ze voorlopig wel even aan het woord.
Piet van Midden, de nieuwe predikant in de
Gereformeerde kerk, werd door Gijs Kool geïnterviewd. In een heus gesprek, uitgezonden

INHOUD
16±: Gabriëlle van Dam
50 vragen: Marit Visscher
Activiteitenkalender
Bedankt!
Bouwen aan Overheicop
Cursus Klik & Tik
De Schoonrewoerdse Zoekvreter
DVS Nieuws
Geboren: Indy Baars
Graffiti op kunstwerken in de tunnel
Interview Piet van Midden
Kinderhoekje
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfhheerenlanden’
Noachschool
Nog (veel) meer sneeuw!
Ophaalrooster oud papier 2021
Oranjevereniging
Oud & Nieuw
Ouderenkontakt
Praat uit de Raad: Knarrenhof??!!
SchaikseWeelde, werkzaam met natuur
Schoonrewoerdse Wintergasten
Sneeuw, heb je er ook op gewacht?
Vogels in de regio
Wat is dat nou toch?

25
31
53
14
47
35
49
50
32
15
11
23
27
17
44
21
41
9
27
39
5
37
43
33
29

via Kerkdienstgemist.nl, konden we genieten
van verhalen en muziek. Wie die uitzending nu
gemist heeft, kan het in deze Klepper nalezen.
Het werd een bijzondere ontmoeting, een heel
creatieve manier van gemeenteleden en dorpelingen ontmoeten in een tijd dat alles op slot
ging. Het heeft Gijs aan het denken gezet… als
dit kan met een dominee, dan kan dat ook met
mensen uit het dorp… Het borrelde bij Gijs,
hij ging in gesprek met anderen en samen
werd dat een prachtplan: Wintergasten, een
goed gesprek door Schoonrewoerders met
Schoonrewoerders. Voor afleiding op eenzame
avonden, voor inspiratie hoe we het samen
kunnen blijven volhouden en… een bijzondere
manier van elkaar ontmoeten. Leest u maar
en vooral kijkt u straks: zo leuk!
Om te kijken moet je dan weer wel wat
vaardig zijn op computers. We leren allemaal
enorm bij. De Noachschool geeft online lessen
op zoveel creatieve, mooie manieren. Velen
volgen de kerkdiensten online, ons werk moet
momenteel vaak vanuit thuis gedaan worden…
maar als je nu denkt: ik zou nog wel wat willen
leren, kijk dan of de cursus ‘klik & tik’ iets voor
u is. Verderop in De Klepper meer informatie.
Ook in deze Klepper weer veel aandacht voor
Buiten. We maken kennis met Sylvia en Floris
van “de SchaikseWeelde’. Een bijzondere
plek en mooie plannen maken het gesprek
met hen tot een verademing in deze tijd van
beperkingen. Bas Middelkoop laat ons weer
goed kijken naar de vogels. De vogels die
blijven, maar ook de vogels die er alleen nu
in de winter zijn en vogels die zomaar eens
komen aanvliegen. Hopelijk bent u in staat
geweest wat te wandelen, hebt u in de week
van 1 tot 6 februari ook die lampionnen
gezien? De Oranjevereniging had bedacht: als
wij niet met de lampionnen kunnen lopen, dan
zetten we de lampionnen neer en nodigen de
mensen uit te lopen. Een mooi voorbeeld van
om-denken. En toen kwam die sneeuw… Mooie
plaatjes...
Hoog tijd om te lezen. Houd vol allemaal.
namens de redactie,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 139 is vrijdag 26 maart. Klepper
139 zal rond 17 april worden bezorgd.

Kies voor karakter.
Als allround rietdekkers- en timmerbedrijf
gaan wij elke uitdaging aan. Van het
timmerwerk aan de dakconstructie
tot aan het rietdekken. Ook maken wij
schuren en veranda’s,
veranda’s indien gewenst
dak Kijk voor
afgewerkt met een rieten dak.
www.anneschipper.com.
meer inspiratie op www.anneschipper.com
Neem gerust contact op voor advies of
een vrijblijvende offerte.

Schoonrewoerd | 06 223 803 88 | info@anneschipper.com | www.anneschipper.com

SchaikseWeelde, werkzaam met natuur
“SchaikseWeelde is de naam van ons minilandgoed nabij Schoonrewoerd. Een oase van
groen te midden van de levendige drukte van
Midden-Nederland. We zijn er enthousiast
bezig met het opstarten van projecten op het
gebied van permacultuur, een voedselbos-inwording, educatie en workshops. We willen
mensen in verbinding brengen. Met elkaar,
met de natuur en met hun eigen creativiteit.
Toegankelijk. No nonsense. Duurzaam.”

Aan het eind van ons dorp, aan de
Leerdamse kant, net voor de rotonde,
daar staat dat mooie hek. Zo’n hek dat
erom vraagt dat je wilt kijken, kijken
achter dat hek. Daar staan bomen en
struiken. Er loopt een pad, zo’n pad dat je
roept: “… Kom eens kijken…”
We gaan met en voor jullie, lezers, kijken.
Dat gaan we dit jaar minstens vier keer doen.
Op bezoek bij SchaikseWeelde. Op bezoek bij
Floris Blom, Sylvia Terpstra en Wim Struijk,
de drijvende krachten achter dit bijzondere
stukje land. Bijzonder is het al en het wordt
nog veel mooier. Vandaar dat ik u vier keer ga
meenemen: in elk seizoen gaan we rondkijken
en luisteren en misschien zelfs wel meehelpen.
Want dat is ook nadrukkelijk het idee achter
SchaikseWeelde: samen dingen doen, mensen
verbinden met elkaar en met de natuur.
Sylvia’s ogen gaan mooi glimmen als ze vertelt
over die plannen: “… we hebben een moestuin
aangelegd op basis van Permacultuur. We
willen een voedselbos aanleggen. Op de dode
stukken hout willen we paddenstoelen kweken.
Er is zoveel mogelijk…” En er is zoveel te doen.
Oase van groen
Afgelopen zomer is gebruikt om plannen te
maken en een aanvraag voor te bereiden voor
subsidie bij LEADER, Polders met Waarden.
“Ook hebben we een principeverzoek met
inrichtingsschets ingediend bij de gemeente
Vijfheerenlanden. We willen de ruimte
herinrichten en samen met jong en oud aan
de slag gaan. SchaikseWeelde moet een plek
worden waar mensen, dieren en planten
zich thuis voelen. Een plek waar een grote
diversiteit aan dieren, insecten en planten en
ook mensen te vinden is.”
Op de website: ‘SchaikseWeelde’ staat dat zo:

Dat no-nonsense hebben we zaterdag 28
november ervaren tijdens onze eerste
ontmoeting op het mini-landgoed. Het was
een werkzaterdag en we rolden zomaar het
hek binnen… onaangekondigd… onverwacht.
Jannie de With had mij getipt: “Jolanda,
zaterdag is een perfecte kans voor een leuk
verhaal!” Ze had niks te veel gezegd. Wat een
leuke plek, achter dat hek! Tussen het groen
waren mannen palen aan het zetten. “Sylvia
is daar ergens…”, riepen ze en ze wezen naar
het groene gebouw, over het groene land
in de richting van inmiddels ook veel oranje
en rood herfstblad. We hoorden dat er hout
werd gekloofd, we hoorden mussen tsjilpen,
een roodborst maakte het tikkende-steentjesgeluid, boven ons zweefde een buizerd,
meesjes dartelden om ons heen. We keken
onze ogen uit! Sylvia liep met ons rond,
vertellend en wijzend, vol ideeën en plannen.

Vroeger
Plannen om op te schrijven, om door te geven,
om bekendheid aan te geven. Dus we beloofden
elkaar: we gaan elkaar beter leren kennen. Op
een avond in januari spreken we af. Midden in
de Corona-lockdown is bezoek niet mogelijk,
dus spreek ik met Sylvia en Floris via de
computer, online. Floris Blom was in zijn jonge
jaren vaak op het land aan de Schaikseweg.
Het was land van zijn opa, Piet den Besten.

Uitdaging
Inmiddels wonen Floris en Sylvia in Asperen,
lekker dichtbij dus. Sylvia is –nog even–
docente aan de Johannesschool, vrijeschool in
Tiel. Zij is cultuurcoach in de Vijfheerenlanden
bij Stichting Samen Doen en begrippen als:
duurzaamheid, natuurlijk, groen en verbinden
zijn haar passie. Het voorheen wat parkachtige
stuk land trok haar enorm. Zij voelde veel
voor de uitdaging om er meer van te maken
dan een tuin, waar je het
gras moet maaien en af en
toe je stoeltje uitklapt…
Sylvia heeft zich verdiept
in permacultuur: dat staat
voor permanente cultuur.
“Je moet dan denken aan:
tuinieren zonder omploegen,
waarmee
je
het
hele
bodemleven
letterlijk
op
z’n kop zet. In de moestuin
kiezen voor gewassen die in
dit klimaat horen en planten
en zaaien (en dus ook eten)
met de seizoenen mee. Geen
kale grond en schoffelen
tot je een ons weegt,
maar
bodembedekkers
Floris met moeder Maria den Besten en zus in de boomgaard 1964
hun gang laten gaan en
zo water vasthouden en bodemleven alle
“Ik heb er een heerlijke tijd gehad. Ik ben
ruimte bieden.” Sylvia heeft zich op dit terrein
geboren en getogen in Leerdam en ik ging
geschoold: vele workshops en cursussen heeft
op Schoonrewoerd naar de Kleuterhof en de
ze de afgelopen jaren in binnen- en buitenland
gereformeerde lagere school bij juffrouw Kool
gedaan: de basiscursus Voedselbossen, de
en meester Dillingh. Ik had hier op het dorp
jaarcursus Permacultuur en in Engeland de
ook mijn vriendjes. Tussen de middag at ik de
Forest Gardening Course.
boterham bij mijn oma, Jantje den BestenDat leverde naast veel kennis en inzichten ook
Bogerd op Schaikseweg 83.” Op het land was
contacten op. “Tijdens de moestuin cursus
een boomgaard en er werden kippen gehouden
bij het IVN (Instituut voor natuureducatie
voor de eieren. “Als ik eraan terugdenk, weet ik
en duurzaamheid) ontmoette ik Karla van
nog zo goed hoe zelfvoorzienend deze mensen
Frankenhuyzen en samen hebben we al heel
eigenlijk leefden: ze aten grotendeels van
de opbrengst van hun eigen moestuin,
er werd groente en fruit ingemaakt, de
eieren werden verkocht. Wij noemen
dat nu zelfvoorzienend en modern, maar
eigenlijk was dat vroeger heel gewoon.
Toen mijn grootouders overleden is
een deel van het land overgegaan op
mijn ouders, het andere deel ging naar
mijn ooms. Mijn ouders hebben er echt
een klein paradijsje van gemaakt. Zij
bouwden er een zomerhuisje en zo werd
het een plekje om te recreëren. In 2015
hebben wij het beheer overgenomen.
Wij woonden toen in Overijssel en
gebruikten deze plek in Schoonrewoerd
als vakantieadres waar we de handen uit
SchaikseWeelde vroeger
de mouwen konden steken.”

wat plannen om verbindingen te maken tussen
SchaikseWeelde en Stichting Ambachtsplein.”
Oer
De bomen op het mini-landgoed vragen heel
wat aandacht. Floris vertelt: “Tijdens de
storm in 2018 is er een groot aantal bomen
omgewaaid. Er was veel op te ruimen en
daarvoor hebben we vrienden en kennissen
gevraagd te helpen. Ook Wim Struijk kwam
helpen, hij is de broer van een goede vriend
van mij en werd ook gegrepen door dit mooie
hoekje oer-landschap nabij Schoonrewoerd.
Hij is een aanpakker, een doener
en na al het werk in 2018 is hij
gebleven om mee te denken, te
ontwikkelen en te werken.”
De
open
plekken
die
ontstonden na het opruimen
van de stormschade vroegen
om een plan. Sylvia had de
voedselboscursus
gedaan
en had Bouwie Greenman
ontmoet.
Deze
‘oerboer’
van Eetbaargroen.nu is een
specialist in het ontwerpen van
voedselbossen. Er ligt nu een
goed-doordacht plan.
“Daarvoor gaan we een deel van
de oude en gevaarlijke bomen
omzagen. Het hout blijft op het
land: met de takken maken
we takkenwallen en –rillen.
Dat biedt een schuilplaats voor
vogels, broedplek voor insecten en schimmels.
Het grotere hout gaan we gebruiken voor
paddenstoelen-kweek en hakken we klein tot
brandhout. Op de plekken die zo vrij komen

gaan we nieuwe bomen planten: we willen met
name bomen en struiken planten die vruchten
leveren. Denk aan fruit als peren, pruimen
en appels, aan noten als tamme kastanje en
hazelaar met daaronder een lage aanplant van
aardbeien, bessen…”
Grote plannen gericht op lange termijn,
gericht op duurzaamheid en natuureducatie.
Dat vraagt naast inzet van handige handen en
sterke schouders ook visie en geld. “De plannen
zijn ingediend. We zijn naar aanleiding van ons
principeverzoek uitgenodigd om op gesprek te
komen. Het is nu zaak bekendheid te vergroten,
fondsen te werven en
zo te kunnen bouwen
aan
SchaikseWeelde.
We
zoeken
mensen
die met ons willen
samenwerken.”
Sylvia
en
Floris
zijn
vol
vertrouwen. Wij gaan
hen volgen het komende
jaar.
Bezoek de website en
laat u ook inspireren.
Neem eens deel aan een
werkzaterdag, stap eens
in bij een activiteit. Er
is veel te doen, maar
vooral: er liggen leuke
ontmoetingen
in
het
verschiet.
www.schaikseweelde.nl
Bezoekadres: Schaikseweg 79, Leerdam.
Jolanda & Hans Lemcke

Wij staan iedere maandag van 08:00uur tot
18:00uur op het kerkplein van Schoonrewoerd.
Verder zijn we te vinden in:
Bodegraven, Kockengen, Nieuwveen, Zegveld,
Aalsmeer en Maurik

Tel: 06-54950104
E-mail: pietverkroostkaas.nl

Oud & Nieuw

Kijk es Kip, weEr eEn wagen
vol met verse en nieuwe
artikelen!

wekelijks nieuwe artikelen er bij dat is soms woekeren met de ruimte want waAr laAt je alLes?

Soms wou ik
dat de winkel
van elastiek
was.
maAk eEn paAr aAnbiedingen
om wat ruimte te schepPen en
winkeldochters op te ruimen.

DaAr zijn onze échte dochters.
Ik ga even theE met ze drinken.

Eigenlijk
eEn luxeprobleEm.

HmMm.... dochters...
winkeldochters...

...en Dag winkeldochters!! zwaAi
onze dagwinkeldochters uit!

stuk voOr
stuk Goede
artikelen
tegen eEn lage
prijs!

opgelet dames, nieuw in ons
asSortiment: zeEuwse bolusSen!

Haha, zijn we nu
winkeldochters
of proefkonijnen?

Tekst & tekeningen Hans Verbeek, www.hansverbeek.eu/illustraties

Dagwinkeldochters!

Piet van Midden (71)
reislustige predikant met een enorme liefde voor Hebreeuws
De Gereformeerde Kerk heeft sinds kort
weer een dominee: de energieke 71-jarige
Piet van Midden uit Bergambacht. Sinds
2014 is hij officieel met pensioen, maar
toen hij vorig jaar op een mooie pinksterdag kwam preken in Schoonrewoerd
was het ‘liefde op het eerste gezicht’.

verkocht om mijn zonen (tienerzonen van 16
en 17 red.) niet in de verleiding te brengen. In
Schoonrewoerd heb ik een fiets gekregen waar
ik op rijd.’’
Naast mijn werk hier, werk ik ook nog aan de
Tilburg University en ik kan alles digitaal doen.
En ik heb ruim 1900 mensen die online met
mij Hebreeuws meelezen. Ik
maak korte filmpjes waarin ik
een tekst voorlees en vertaal.
Dat is een uniek project waar
ik voor ben bekroond. Dat zeg
ik niet om op te scheppen,
maar om uit te leggen dat het
heel eenvoudig kan zijn. Je
moet gewoon een idee hebben
en uitwerken.’’
Heb je erover nagedacht
om naar Schoonrewoerd te
verhuizen?
,,Ja, maar heel kort. Kijk, ik
ben maar een voorbijganger
als dominee en zeker in mijn
geval. Het is onderdeel van de
‘deal’ dat ik na een jaar kijk of
het bevalt. En dan zien we wel
weer.’’

Je preekte met Pinksteren in Schoonrewoerd, wat gebeurde er?
,,Ik weet niet hoe het kwam, maar het klopte
gewoon die dag. De zon scheen, het was
prachtig weer en alle ramen stonden open.
Christel Lodder leidde hier de zang, ik houd
van zingen en heb zelf ook nog meegezongen.
De mensen vroegen me: ‘Waarom kom je niet
hier?’ Het was echt liefde op het eerste gezicht.
Ze hadden hier een ijzersterke beroepingscommissie met allemaal slimme mensen die
hun verhaal goed verkochten en we hebben
‘gedeald’. Nou, dat ging goed.’’
Hoe werkt het precies? Je bent halftime
predikant, dat betekent dat je een of twee
dagen per week in Schoonrewoerd bent?
,,Oh nee hoor, ik ben soms vier of vijf keer
per week in Schoonrewoerd. Ik heb een goede
auto en luister onderweg naar mooie muziek.
Vroeger reed ik nog op de motor. Daarop zou
ik hier sneller kunnen zijn, maar ik heb ze

Waarom
moeten
we
volgens jou de Bijbel lezen?
,,Het zijn allemaal levensverhalen die ons
vertellen hoe we in het leven staan. Ze houden
een spiegel voor. Dat doen die verhalen op een
geweldig leuke manier, maar dat moet je zien.’’
Waarmee spoor je de kijkers thuis aan
om weer naar de kerk te komen of thuis
te kijken?
,,Het is van groot belang om een gemeenschap
te vormen die vanuit die Bijbel in de wereld
hier, gewoon dit dorp -en door de diaconie
(armenhulp red.) nog veel wijder natuurlijkwat kan betekenen. Er zijn ontzettend veel
mensen die in de puree zitten en voor wie het
fijn is om af en toe even met iemand mee op
te lopen. Er is in de Bijbel een verhaal over de
Emmaüsgangers, mensen uit Emmaüs, die op
de paasdag gedesillusioneerd vanuit Jeruzalem
naar huis lopen. Dan loopt Jezus met ze mee
en luistert naar ze en al pratend komt dat boek
tot leven.’’

Wie is je favoriete
persoon uit de Bijbel?
Gideon, ik ben gepromoveerd op hoofdstukken
uit de Bijbel die over
Gideon gaan. Zijn naam
betekent ‘hakker’, hij
hakt erin. Maar eigenlijk
is het een hele bange
man en ligt hij verstopt
tussen de wijnstruiken.
Hij wordt de grote held
wanneer hij een ‘sound
and lightshow’ organiseert en de vijanden
wegrennen. Dat is het
dan. De tweede helft van
zijn leven voelt hij zich
heel groots, een koning.
Hij is niet mijn lieveling
omdat ik me met hem
associeer maar omdat ik
denk dat hij is zoals heel
veel mensen zijn.’’
Je bent al sinds je tiende met Hebreeuws
bezig?
,,Ja, ik ben heel jong begonnen met Hebreeuws
lezen. Dat kwam door mijn vader. Hij ging
theologie studeren omdat hij tussen mijn
knappe ooms een beetje tegenviel. Ik lag een
jaar lang in het ziekenhuis, o.a. omdat ik een
tumor in mijn buik had. Mijn vader fietste elke
dag naar het ziekenhuis. Hij bracht ’s ochtends
zijn grammaticaboeken bij mij. Ik zocht dan
uit wat hij moest weten en
’s avonds tijdens het bezoekuurtje legde ik
hem dat uit. Dus toen ik uit het ziekenhuis
kwam, kende ik die grammatica van onder tot
boven en van links tot rechts. Niet dat ik altijd
alles begreep, maar ik kende wel de structuur.’’
Piet van Midden schreef diverse boeken.
Naast ‘Hebreeuws leer je zo’, ‘Van
Jeruzalem tot Jaffa’,
‘Israel en de
Palestijnse gebieden’, teksten voor een
‘Matteus Passie, een oratoriummusical
over Pasen, ‘Met eigen woorden, teksten
die je lief zijn’ en ook de populaire Groeibijbel waarin hij Bijbelverhalen opnieuw
vertelt aan voornamelijk tieners.
In welke van je boeken of schrijfsels
kijken we je recht in het hart?
,,Dat is in het duet tussen Petrus en Judas
in de Matteus Passie. Het is een muziekstuk,
een kruising tussen een oratorium en een
musical. Naast nieuwe muziek heb ik er zo’n

vijf koralen uit de Matthaus
Passion van J.S. Bach in
geplaatst om de mensen uit
Bergambacht een beetje aan
Bach te laten wennen. Matteus
heeft zijn lijdensverhaal verteld
rondom twee mannen en een
paar vrouwen. Die mannen
zijn Petrus en Judas. Judas is
degene die gewoon zegt wat er
aan de hand is. Die is transparant als hij zegt: ‘Dat is Jezus,
die moet je hebben.’ Petrus
zegt: ‘Ik heb geen idee’. Het
is een heel ander verhaal dan
mensen denken.’’
Je spreekt vloeiend
Hebreeuws,
dat
is
bekend. Kunnen ze je
ook bellen om bijvoorbeeld
Hebreeuwse
series te vertalen voor
Netflix?
,,Haha,
ja,
dat
zou
kunnen. Ik heb een tijdje een schaakblad
vertaald.’’
Bespeel je een instrument?
,,Ja, ik speel een beetje piano en ik zing. Mijn
vrouw speelt viool en fluit. Dus elke dag zingen
wij na het eten een lied. Ook als je 16 of 17
bent is dat leuk om te doen.’’
Wat zingen jullie dan?
,,Liedjes uit het Liedboek. Op die manier
leren we het liedboek kennen. Als er liedjes
zijn die ons raken, dan zet ik ze in de
liturgie voor de kerkdienst op zondag.’’
In de Liedbundel staan drie teksten van
jou, waaronder lied 934, zingen jullie dat
vaak thuis?
,,Ja, die zingen we weleens. ‘Ik ben voor
jou een nieuwe naam. Ik ben je God en hier
vandaan. Ga ik als een schaduw met je mee,
door de woestijn en door de zee. Het lied heb
ik geschreven als dooplied voor mijn jongste
zoon, die nu zestien jaar oud is.’’
Je hebt twee tienerzonen: Pieter en Dirk
en je bent zelf eenenzeventig…
,,Ja, en ik ben in 2021 twintig jaar getrouwd,
mijn vrouw is iets jonger inderdaad. Een
grappig verhaal; toen we trouwden gaven we
een trouwfeest waar we de hele gemeente
hadden uitgenodigd. Een mevrouw zei: ‘De
bruid is wel een stukje jonger hè?’ Ik zei:
‘Ja, mevrouw Jansen, dat is mij ook opge-

vallen, maar ik ben hier ook niet als antiquair
gekomen.’’ Even later hoorde ik haar hard
lachen. Wist je dat Abraham, na de dood van
Sara nog zes zonen verwekte? Hij was toen al
honderdenzoveel jaar oud. Ik preekte er eens
over en zei toen: ‘Nou, dan kom ik pas net
kijken.’’

was in Utrecht. Mijn vrouw is kennelijk ongeneeslijk religieus en zeer muzikaal. Als je op
zoek bent naar de ‘chemie met het heilige’,
dan zit je in een gereformeerde kerk verkeerd.
De protestantse kerk is meer van het woord
en minder van de sacramenten. Mijn zoon van
zestien is misdienaar en gaat met haar mee.’’

Veel mensen uit je omgeving typeren je
als heel energiek mens die altijd bruist
van nieuwe ideeën. Is een jong gezin en
een jongere vrouw het geheim om jong te
blijven?
,,In de Talmoed staat nou juist dat ‘als je je
oud wilt voelen, je met een jonge vrouw moet
trouwen’. Waar ik de energie vandaan heb?
Ik weet het niet. Ik ga heel laat naar bed en
sta elke ochtend met de familie op. Ik zal wel
slaap tekort komen, maar ik vind het prima.’’

Heb je nog tips voor mensen die zich in
een oecumenisch huwelijk bevinden?
,,Veel van elkaar houden en werk aan de liefde.
Als je respect hebt voor elkaar, gaat het goed.
Ik ga met haar mee naar de kerk als dat kan.
Ik doe op dat moment met evenveel liefde aan
de eucharistie mee als ieder ander daar hoor.
Ik word gewoon uitgenodigd. Sterker nog, ze
hebben me gevraagd de website bij te houden.
Maar dat ga ik niet doen, haha.’’
Stel je voor, je wordt gevraagd in een van
de andere kerken in Schoonrewoerd voor
te gaan. Zou je dat doen en waar zou je
dan over preken?
,,Ik zou dat aanbod direct aannemen en ze ook
uitnodigen om hier te preken, als de mensen
dat hier ook willen. Waar ik over zou preken?
Ik denk in de paastijd over het eerherstel van
Petrus. Dat is een schitterend stuk, werkelijk.
Maar als het in de zomer is, dan zou ik iets uit
het oude testament zoeken. Iets over Gideon
of de Jozef-geschiedenis. In ieder geval iets
waar leuke Hebreeuwse dingen in zitten.’’

Je hebt ook nog een reisbureau gehad en
reisde met catechisanten?
,,Ik had in Zaltbommel en Driebergen heel
veel catechisanten die ik vroeg ‘zullen we gaan
reizen?’ Dus reisden we met een oude bus door
Israël en sliepen we in tenten, jeugdherbergen
of in een eenvoudig hotel. In Bergambacht had
ik het bedrijf nog (het is inmiddels verkocht,
red.) en heb ik een deel van de winst gebruikt
om op reis te gaan met mijn catechisanten
naar Turkije. Daar gingen we achter Paulus
aan. Het was werkelijk een feest. Ik heb hier
ook al jongelui gevraagd of ze mee willen op
reis. Dat willen ze wel. Het is ontzettend leuk
om met Arabische en Joodse mensen te praten
en hun verhaal te horen. Aan bak-en-braadvlees (verwijzing naar het ‘zonneb(r)raden’ op
het strand, red.) doe ik niet, dus Lanzarote en
de Canarische eilanden, dat kun je vergeten.’’
Je vrouw Petra is juriste en is
oud-katholiek?
Ja, dat klopt. Ze heeft een katholieke moeder
en een anti-kerkelijke vader die hoogleraar

Je werkt aan de katholieke Tilburg
University. Is er iets wat wij van de
katholieken kunnen leren?
,,Wat mij heeft aangesproken in mijn
studenten is hun zoektocht naar de chemie
met het heilige. Ik ben een westerse intellectueel die vragen stelt en redeneert. Ik heb ook
‘last’ van het zoeken naar het heilige, want
redeneren en vragen stellen breng me niet per
se dichter bij God. God is een geheim en dat
geheim moet tot je spreken, er moet een klik
met de hemel wezen. Dat vind ik zo mooi aan
mijn studenten, die zoeken echt naar die klik.
In de pauze bijvoorbeeld gingen zij de kapel in
om te bidden met elkaar. Dat heb ik op de UVA
(Universiteit van Amsterdam, red.) of de VU
(Vrije Universiteit- ook in Amsterdam, red.)
nooit gezien.’’
,,Ik ben protestants, daar heb ik het zeventig
jaar mee gered dat lukt de laatste jaren ook
nog wel. Maar het spreekt mij aan: de rechterzijde van de protestantse traditie binnen
de bevindelijke stroming zoeken ook naar de
HEERE. Je kunt wel over God praten, maar als
je nooit met Hem praat, dan droogt het ook

op. Ik zou best wat meer bevindelijk willen
wezen, dat lukt me meestal niet; maar heel af
en toe wel.’’
Wat vind je het aller- aller- allermooist
aan dominee zijn?
,,Het mooiste vind ik dat je in een aantal
gevallen heel dicht bij de mensen mag zijn in
hun uiterste zwakte of hun uiterste vreugde.
Het is ongelooflijk indrukwekkend dat mensen
die kanker hebben en de laatste weken ingaan,
je toestaan om bij ze te komen zitten, om te
praten en te bidden. Dat vind ik ongelooflijk.
Ik vind het ook mooi en leuk om met bruidsparen te praten en te kijken wat je nou van
zo’n kerkdienst kunt maken in alle vreugde en
plezier.’’
Dit interview is een bewerkte en uitgeschreven
versie van het online-interview dat Gijs Kool
afnam in november 2020 vanuit de Gereformeerde Kerk, uitgezonden op kerkdienstgemist.nl
Wie contact met Piet van Midden wil -of zich
wil aanmelden voor de filmpjes waarin hij een
Hebreeuwse tekst vertaalt- kan een mailtje
sturen naar: p.j.vanmidden@ziggo.nl

Bedankt!
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling tijdens ons 60-jarig
huwelijksfeest op 1 februari 2021.

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

De vele kaarten, bloemen en presentjes
hebben ons goed gedaan. Ook de brief van de
Koning en het belletje van de burgemeester
waren bijzonder.
Ondanks dat wij pas enkele jaren in Schoonrewoerd wonen, voelen wij ons in het dorp
opgenomen. Nogmaals iedereen bedankt.
Joop en Annie van der Veen,
Anthoniuswerf 9 te Schoonrewoerd

Graffiti op kunstwerken in de tunnel
Een onbekende graffiti-artiest heeft de kunstwerken in de tunnel beklad, tot groot verdriet
van de Dorpsvereniging. Ze zoeken de dader
en hopen samen tot een creatieve oplossing
te komen.
Het allerlelijkste plekje in Schoonrewoerd? Veel
Schoonrewoerders wijzen dan naar de tunnel
richting ‘de Buurt’. Maar met de inspanningen
de Dorpsvereniging, leerlingen van de Noachschool en de Leerdamse kunstenares Thea
Zweije knapten de grauwe en grijze wanden
van de tunnelbak in 2016 leuk op: de fantasietekeningen, ingekleurd in vrolijke kleuren,
gaven de tunnel een heel andere ‘vibe’.
Dat bleek een uitnodiging te zijn voor een graffiti-artiest om vrolijk mee te tekenen. Helaas
niet om de bestaande kunstwerken heen,
maar er overheen. Daar zijn de vrijwilligers
van de Dorpsvereniging niet blij mee, want het
weghalen van de graffiti en opknappen van de
bestaande tekeningen kost volgens een eerste
inschatting van de kunstenares zeker 5000
euro.
De vrijwilligers van de Dorpsvereniging zijn
op zoek naar de dader(s) en hopen dat de
initialen van de graffiti een aanknopingspunt
betekenen. Hierover kon bestuurslid Marga
Sutherland op het moment van schrijven
(begin februari) nog niet zoveel zeggen: “Als
het klopt wat we denken, willen we die persoon
of personen eerst zelf aanspreken en vragen
hoe we een oplossing kunnen bedenken.’’
Op Facebook leverden de foto’s van de graffiti
op de kunstwerken in elk geval veel boze
reacties op. Waar de een de dader in beton
wilde gieten om van de persoon zelf een
kunstwerk te maken, wilde iemand anders wel
een stuk tunnel aanwijzen waar de graffitiartiest een mooi kunstwerk op kan maken.
,,Als graffiti-artiesten iets positiefs gaan doen
in plaats van bekladden zou dat wel mooi zijn’’,
legt Sutherland uit.
Hoe het af gaat lopen is nu nog niet bekend.
Dat de dader(s) met zijn initialen mogelijk te
traceren lijkt, geeft het verhaal wel een interessante lading. Of hij binnenkort een stukje
muur gaat opfleuren met een mooie tekening?
We gaan het afwachten.
Gijs Kool

Atelier

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden;

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

de Knopendoos
Dinsdag- en Donderdagmorgen
9.00 uur tot 12.00 uur
Anders? Graag op afspraak !!

Schaikseweg 81, 4143 HD Leerdam T. (0345) 506676 `
M. (0613) 939486
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kledingreparaties

Stomerij-service Uniek
Naaimachine reparatie-service
Schapenwol hand- en voetcrème
VOETEN / WANDELWOL van eigen bodem
Landelijk en Brocante cadeau artikelen
Fournituren ( garen, ritsen, elastiek, knopen, etc. )
Spaarkaart voor gratis fournituren twv € 5,00
Wekelijkse lessen zelf kleding maken,
ook voor kinderen op woensdagmiddag ,
en regelmatig leuke workshops voor jong en ouder

Kijk rustig eens rond op onze website/webshop voor meer informatie of
bestellingen.

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen
lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming

www.atelierdeknopendoos.nl
Verkooppunt voor Woord & Daad van; Koffie,Thee

en Postzegels

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Nieuws van de Noachschool
De eerste Klepper van het jaar 2021. Het is
woensdagmiddag als ik achter de laptop kruip…
Bakkie koffie erbij en iets bedenken voor De
Klepper… Gaat de tijd nu echt zo snel? Zijn die
maanden nu alweer voorbij? De inleverdatum
voor de kopij van deze dorpskrant is uiterlijk
vandaag. Ik wil met deze bijdrage alle Schoonrewoerders graag ook op de hoogte houden
van de ontwikkelingen op de Noachschool.
Er is tussen het verschijnen van de vorige
Klepper immers weer van alles gebeurd en er
staat ook veel op de rol. Maar die Corona…
heftig allemaal… Alles op z’n kop… Maar ook
een fijne en mooie tijd met heel veel mogelijkheden en kansen! Gaat u er maar eens lekker
voor zitten! Veel leesplezier en geniet u maar
mee!
Thuisschool
Het sloeg in als een bom… In de week voor
de kerstvakantie op maandag, om 12 uur
precies, meldde het journaal, uit goed ingelichte bronnen, dat de scholen waarschijnlijk
dicht zouden gaan. De geruchten waren dat de

sluiting vanaf woensdag zou zijn. Dat hadden
wij, en volgens mij niemand, verwacht. Zeker
niet in een laatste drukke week voor de kerstvakantie. Meteen draaien dan alle raderen in
mijn hoofd en krijg ik ga ik verder op adrenaline. Hoe gaan we dit doen? En de kerstviering
dan? Woensdagmorgen zouden we oefenen in
de kerk met alle 185 leerlingen. En hoe moet
het met het schoolorkest? De kinderen hebben
zo veel geoefend, maar zijn nog niet klaar voor
hun uitvoering. En dan de ouderen in het dorp.
Vorige week hebben we hen, namens de leerlingen van de Noachschool, een lantaarntje
gebracht met een kerstkaart eraan en een
liturgie voor het online kerstfeest van school.
Eerst de persconferentie van maandagavond
maar eens afwachten. Misschien valt het
allemaal nog wel mee.
Op die maandagavond werd duidelijk dat de
school op woensdag
echt dicht zou gaan.
Gelukkig
zijn
we
flexibel en enthousiast
en
hebben
we snel met elkaar
besproken dat we
de viering die dinsdagmiddag
zouden
houden. Snel de vrijwilligers geregeld en
alles in gereedheid
gebracht. En het was
een feest, compleet
met
voordrachten
van
de
kinderen,
prachtige
liederen,
een super spannend
verhaal van juf Carola
en heerlijke warme
chocolademelk in de
klassen na afloop van

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

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

de viering. ’s Avonds hebben de kinderen en
nog veel andere belangstellenden thuis de
viering bekeken.
De rest van de week hebben we als team
gebruikt om alles rondom het online lesgeven
voor de Thuisschool na de kerstvakantie met
elkaar af te stemmen en te organiseren. Voor
de midden- en bovenbouw groepen betekent
dit dat we werken met weektaken waarin de
leerlingen zien wat ze op welke dag moeten
maken. Ook zijn er taken die ze over de week
zelf mogen inplannen. Dit bevordert het eigenaarschap en de zelfstandigheid van de leerlingen: voor de ene leerling is dit gemakkelijker dan voor de andere, maar ze leren er
in ieder geval veel van! Voor de jongste leerlingen werden er werkpakketten klaargemaakt. Deze haalden de leerlingen op in de
hal van de school.
Dagopening
Toen was het stil in de Noachschool, heel erg
stil. We misten de kinderen, het contact en de
dynamiek. Hoe houd je, naast de contacten
via de laptop en telefoon, verbinding met
elkaar, met school en thuis? Hoe gaat het met
je klasgenootjes? Wat zouden die doen met
de Thuisschool? En als je dan jarig bent en er
mag geen visite komen? En er ook niemand is
die voor je zingt…?
Daarom zijn we op de eerste Thuisschooldag, 4
januari 2021, gestart met de uitzendingen van
de dagopening via kerkdienstgemist.nl. Elke
morgen om 9 uur zaten er rond de 600 mensen
klaar om mee te kijken en mee te zingen;
een mooie start van de werkdag. De uitzending bestaat een pakkend begin, liederen, een

bijbelverhaal, gebed, mededelingen van Mees
Kees en het vieren van verjaardagen. Dan
zingen we vanuit de kerk een verjaardagslied en gaan de deuren en ramen in Schoonrewoerd en ver daarbuiten, wagenwijd open.
Want iedereen moet het horen dat we zingen
voor een jarig kind. Als u dus in de afgelopen
tijd regelmatig rond 9.15 uur kinderen hoorde
schreeuwen weet u dat ze aan het juichen
waren voor een kind dat die dag jarig was! In
de uitzending hebben we ook veel opdrachten
gegeven, vaak met het oog op verbinden,
het omzien naar elkaar. Er werden door de
kinderen boekenleggers, armbandjes, tekeningen,
kaarten,
koekjes
en
nog
veel meer gemaakt.
Deze werden dan
gebracht
naar
dorpsbewoners.
Hoe gaaf is dat?!
Ook hebben we
samen met de Oranjevereniging
de
kinderen gevraagd
een
lampion
te
maken
voor
de
lampionnenoptocht
op 31 januari. Deze
kon natuurlijk niet
doorgaan, maar de
gemaakte
lampionnen hingen nu
door het hele dorp

gezellig voor de ramen. De uitzendingen waren
een groot succes! Uit het hele land en ver
daarbuiten keken kinderen, opa’s en oma’s en
andere familie mee met de uitzendingen. Aan
het einde van uitzending sloten we af met de
foto’s, die we elke dag kregen, over de belevenissen van de kinderen tijdens de thuisschool.
Zo bleek maar weer: Een lockdown is niet leuk,
maar je kunt er wel het beste van maken! We
zijn blij dat we aanstaande maandag weer
naar school kunnen!
In de media is veel aandacht voor de leerachterstanden die de kinderen oplopen. De
leerkrachten hebben de leerlingen heel goed
in de gaten. Waar nodig hebben we contact
met thuis, halen we leerlingen naar school

of ondersteunen we via Teams met persoonlijke aandacht of instructiefilmpjes. In de
afgelopen periode hebben de leerlingen heel
veel geleerd; leren delen, wachten op je beurt,
genieten van elkaar. Ze hebben gekookt,
heerlijk van de natuur genoten, leren werken
met de computer en online programma’s…
natuurlijk net anders dan op school in de klas,
maar daarom niet minder waardevol!
Start 0-groep
De Noachschool groeit hard. In 2008 telden
we op 1 oktober 111 leerlingen. Op 1 oktober
2020 telden we 182 leerlingen. Een enorme
groei! Daarom hebben we per 1 januari een
instroomgroep opgestart. De instroomgroep
start met 7 leerlingen en zal volstromen tot
20 leerlingen in juli. Best wel jammer dat de
school is gebouwd voor 130 leerlingen. Aan
de ene kant zijn we blij met de groei van de
school waar andere scholen te maken hebben
met (forse) krimp. Aan de andere kant stelt het
ons ook voor een uitdaging om alle kinderen
te kunnen blijven huisvesten. We zijn in goed
overleg met de gemeente voor het realiseren
van aanbouw. Als daar meer nieuws over is zal
ik het ook via De Klepper melden.
Kerstcollecte
Al vele jaren is er de traditionele kerstcollecte
van de Noachschool. Meer dan 200 brieven
werden door de ouders van de ouderraad
weggebracht. Via de overschrijvingen kwam
ruim twaalfhonderd euro binnen. Een prachtig
bedrag, waarvoor ik alle gevers hartelijk dank!
Met het geld van de collecte hebben we voor
de kinderen een leesboek gekocht.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Op maandag 25 januari zou
er een informatieavond voor
nieuwe ouders plaatsvinden.
Helaas kon deze door het
corona-virus niet doorgaan. Ik
geef u langs deze weg meer
informatie over de huidige
aanmeldprocedure.
Wilt u meer informatie of een
rondleiding? Neem dan gerust
contact met ons op. Dit kan
telefonisch:
0345-642171
(vraag naar Kees de Korte) of
via de e-mail:
directie@noachschool.nl.
De voorjaarsvakantie is alweer in zicht. Ik
hoop u in de volgende Dorpskrant weer mee
te laten genieten van de actualiteiten op onze
toch wel unieke school. Misschien wel met
verhalen over sneeuw en een ijsbaan…
Hartelijke groeten en tot ziens
namens alle collega’s,
Kees de Korte, directeur Noachschool

Ophaalrooster
oud papier 2021

Heeft u al uw keuze gemaakt voor onze school
dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen
en inleveren bij school. U vindt het aanmeldingsformulier op onze website (noachschool.
nl) onder het kopje ‘informatie’. Wij zien uit
naar uw komst en vertellen u graag meer over
onze school.
Het is van groot belang dat de kinderen die
voor 1 oktober 2022(!) vier jaar worden zo
snel mogelijk worden ingeschreven: Het
gebouw wordt bijna te klein om alle leerlingen
te huisvesten en met de gemeente Vijfheerenlanden zijn we in overleg voor uitbreiding
of tijdelijke huisvesting. We willen dus graag
weten hoeveel leerlingen er volgend schooljaar
instromen en wanneer in het schooljaar dit zal
zijn. (Ook met het oog op personele bezetting
kunnen wij dan plannen maken.)
Kent u in het dorp mensen waarvan hun kind
in de aangegeven periode vier jaar wordt?
Deel deze informatie dan ook alstublieft!

26
23
29
25
22
27
25
28
26
23
28

januari
februari
april, let op donderdag!
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

De blauwe informatiebriefjes die u altijd
gekregen heeft komen niet meer bij u in
de brievenbus. Het rooster staat op de
afhaalkalender van Waardlanden en naturlijk
ook altijd in de Klepper.
Heeft u vragn dan kunt u contact opnement
met:
Theo Vuurens (06 15352210)
Johan de Hartog (06 54258377)

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De Kraanvogel

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst
foutloos, helder en consistent!

Open:
di + za
10.00 – 17.00
en
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

Judith de Zeeuw-Hooijer
06-21441037
info@nauwkeurigtekstredactie.nl
www.nauwkeurigtekstredactie.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!

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

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

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

DJS KLUS TOTAAL
0345 – 64 35 50
Bert de Jongh
Schoonrewoerd

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

*Naam:
Gabriëlle
van Dam
* Leeftijd: 19

* Broers/Zussen: Twee broers,
Nicky en Lucas
* Hobby’s: Afspreken met
vrienden, voetballen,
gezelschapspelletjes spelen
* School en opleiding: KWC
Culemborg, vwo 6

* Leukste vak op school: Biologie
* Ik heb een hekel aan: Mensen
die zeuren

* Mijn favoriete sport: Ik vind eigenlijk
alle sporten wel leuk

* Dit wil ik worden: (Tand)arts

* Ik lust geen: Karnemelk

* Tip voor jongeren: Waar een wil is,
is een weg

* Ik kan geen dag zonder: Mijn
telefoon
* Ik ben gek op: Pasta

* Ik word kwaad als: Iets oneerlijk is

* Een slechte eigenschap van mezelf:
Ik kan wel eens last hebben van een
slecht humeur als ik vroeg mijn bed
uit moet

* Mijn favoriete vakantie: Relaxen aan
zee in een warm land
* Mijn favoriete muziek: Allesbehalve
hardcore
* Mijn favoriete broek: Jeans

* Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Spotify
* Het leukste in het dorp: De
Jaarmarkt

* Dit moet anders in het dorp: Het is
prima zo

* Waar wil je zijn over 5 jaar? Ik
hoop over 5 jaar nog te studeren. Ik
wil tandarts worden, maar ik moet
worden toegelaten voor die studie.
De selectieprocedure is binnenkort,
spannend dus!
* Welke vraag uit deze lijst kan anno
2021 écht niet meer? * Heb je een suggestie voor een leuke
nieuwe vraag? Wat staat er op je
bucketlist?
* Mijn antwoord hierop:
Skydiven in Kaapstad

* Volgende vragen aan: Lieke de With
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Kwadraatbouw:

staat voor plezierig bouwen
ontzorgt tijdens de bouw
communiceert transparant en open
is innovatief
levert kwaliteit zoals u dat wenst
Kwadraat bouw bv Leerdam | Techniekweg 17 | 4143 HW Leerdam
Tel. 0345-622002 | Fax 0345-622177 | info@kwadraatbouw.nl

www.kwadraatbouw.nl
www.facebook.com/KwadraatbouwbvLeerdam
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Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Helaas kan ik maar weinig melden. Op de
website van de Natuur- en Vogelwacht staat
nog steeds deze tekst:
“Natuurlijk houdt de Natuur- en Vogelwacht
rekening met de coronamaatregelen. De
Schaapskooi biedt nu maar beperkt ruimte.
Het bestuur heeft na lang beraad besloten niet
te kiezen voor presentaties voor een klein,
geselecteerd publiek. Daarom zijn de diaavonden voorlopig geschorst.
Ook de excursies zijn, ook al zijn we in de
buitenlucht, ons inziens niet geschikt voor een
grotere groep. In de praktijk staat iedereen
dicht bij elkaar om gespotte planten, paddenstoelen of vogels te kunnen zien.”
Wat kan er wel?
Lekker wandelen, alleen of met twee. Goed
om je heen kijken. Zie je de specht hoog in de
dode boom? Hoor je de buizerd die zweeft over
de weilanden? Kijk naar de reigers die statig
langs de slootkant stappen. En de ooievaars…
zwart en wit op een groen veld. Nu de bladeren
van de bomen zijn, kun je vaak verder kijken.
Let ook eens op de structuur van de bomen,
zo goed te zien nu ze hun kale takken de lucht
in steken.
Misschien hebt u eind januari meegedaan
met de tuinvogeltelling? Dat is ook echt
heel leuk. Daarom nog een paar tips om na te
genieten van dat tellen:
 Twitter mee over de Tuinvogeltelling:
#tuinvogeltelling.
 ’s Morgens vroeg zijn vogels het meest
actief en valt er dus het meest te zien.
 Op de website van de Vogelbescherming
vindt u een overzicht met de 25
meest
voorkomende
tuinvogels.
https://www.vogelbescherming.nl/
tuinvogeltelling/tuinvogels
 Of
volg
een
online
vogelcursus
https://www.vogelbescherming.nl/
ontdek-vogels/kennis-over-vogels/onlinevogelcursussen
Bron: Vogelbescherming Nederland
Hopelijk is er straks richting voorjaar meer te
melden. Tot die tijd: geniet van het buiten zijn
en het naar buiten kijken.
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht

Nieuws van het

Ouderenkontakt
Veel nieuws is er nog steeds niet te melden
in deze nog steeds voortdurende pandemie
waarmee we moeten leven. Er zijn ons veel
geluiden ter ore gekomen dat men elkaar
mist!! Nou, dat kan goed kloppen, wij missen
jullie ook!!
Misschien wordt de Open Eettafel wel het
meest gemist; de gesprekken, het plezier,
gedeelde smart en gewoon het gezellig en
lekker met elkaar eten en aan tafel zitten. Het
is alweer zo’n tijd geleden dat we dat hebben
kunnen doen.
Ons verheugen op een leuk reisje is ook nog
uit den boze. De vooruitzichten laten ook nog
niet veel goeds zien, dus wanneer wij elkaar
wel weer kunnen treffen is dus moeilijk te
zeggen.
We hopen dat u genoten heeft van het krantje
en het lekkers, wat er voor de Kerst bij u door
de deur is gekomen? We hebben daar veel
positieve reacties op gekregen, een enkele
kritisch. We wilden bovenal u het gevoel geven
dat er aan u gedacht wordt, en u wat te doen
geven.
Van harte hopen we bij het uitkomen van de
volgende Klepper beter en leuker nieuws te
kunnen melden. Voor nu wensen wij goede
moed en inspiratie om deze situatie door te
komen. Blijf gezond!
Rest ons nu nog de winnaar te noemen van de
bladzijde met de spreekwoorden en gezegden.
Mevr. B.C. Kleijn de Vor heeft er de meeste
kunnen vinden, namelijk 38. Deze winnaar zal
binnenkort een presentje kunnen verwachten.
In totaal waren er vier inzenders, dat waren
ook nog: Gerrit Middelkoop met 35, familie
Den Hartog met 33 en Sjaan Bor met 27. Ook
naar deze deelnemers komt een kleinigheid.
Dank voor het meedoen!
Hartelijke groet,
namens Het Ouderenkontakt

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl
Kirstie Kuipers
Kalverweg 15
Schoonrewoerd
06-19292749
www.pedicuremetzorg.nl
pedicuremetzorg@hotmail.com

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

Wat is dat nou toch?
Hoi Akkie,
Het is logisch dat de
bewoners van het huis
waar die bunkerachtige bult
tegenaan staat antwoord
geven op je vraag. Op blz.
42 van het boek Schoonrewoerd 1880-1980 kun
je lezen dat dit de kelder
is die overgebleven is na
de afbraak in 1924 van de
herberg die tegen ons huis
aan stond. Op de foto’s
is duidelijk te zien dat de
huizen tegen elkaar aan
gebouwd waren. De kelder
moe(s)t
blijven
staan
omdat onze muur erop rust.

Foto uit ‘Schoonrewoerd 1880-1980’
De herberg (uiterst rechts) pal tegen het huis van Geuf en Trudi
Haal je hem weg, dan stort deze dus in. Marcel
en Carolien wilden deze kelder weghalen om
een bredere in/uitrit te realiseren, maar dat
kon dus niet. Zij hebben hem (gelukkig) wel
gerestaureerd en verstevigd met beton met
staalmat waardoor het nu die bunkerachtige
uitstraling heeft. Er heeft vroeger grind op
gelegen wat minder streng oogde. Helaas voor
jou is het dus een doodgewone kelder waar
inderdaad (donker) bier en zoute vis werd
opgeslagen. Er werd vroeger wel gesuggereerd dat het de ingang was van een geheime
gang die onder Schoonrewoerd door liep, maar
(jammer genoeg) zijn dat bakerpraatjes. Het
is geen spannend verhaal, jammer hè...

Dit schrijven kreeg ik van Trudi
Middelkoop op mijn vraag over
de bunkerachtige bult tegen
hun huis aan! Nu is het voor
iedereen duidelijk waar deze
voor diende. Het had dus zeker
iets met bier te maken, haha!
Ik had inderdaad gehoopt dat
er nog wat verhalen tevoorschijn zouden komen over
bijvoorbeeld
iemand
die
stiekem de biervaten aangesproken had en in slaap was
gevallen en pas de volgende
morgen gevonden werd. Maar
dat zijn verhalen die je ook
kunt fantaseren.Bedankt Trudi
voor dit verhaal, en ik vind dat
jij ook leuk kunt vertellen!

Hoewel er ook al snel na het
uitkomen van de Klepper gebeld werd door Cor
van der Heiden. Hij is als jonge man ook wel
veel in de kelder is geweest, voornamelijk om
aardappelen te brengen om ze op te slaan. Dat
was nog voor de familie Zijderveld die er toen
woonde. Hij heeft er jammer genoeg nooit bier
zien staan, zei hij.
En het leuke is dat, als je dan wat verder
vraagt, er ook nog hele leuke verhalen naar
boven komen over de tijd dat hij daar veel
kwam om te helpen op de boerderij die het toen
nog was. Bijvoorbeeld dat er na de hooibouw
maar net een biertje afkon, of gedeeld moest
worden. Dankjewel Cor!
Akkie Langerak

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

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

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

1.

Naam:

2.
3.
4.
5.

Adres: Prinses Amaliastraat 13.
Geboortedatum: 16-08-1991.
Geboorteplaats: Haaften.
Beroep: woonbegeleidster bij mensen
met een verstandelijke beperking.
Getrouwd met: Chris.
Kinderen: Céline (6), Marlynn (bijna 5),
Roan (3).
Huisdieren: geen.
Hobby’s: knutselen, met vriendinnen en
familie afspreken.
Leuk in je werk: de gezelligheid met
bewoners en collega’s in een huiselijke
sfeer. En dat je echt wat kunt betekenen
voor de bewoners. Elke dienst is anders,
dat maakt het zo leuk!
Iets wat je vervelend vindt aan
je werk: kan niet zeggen dat ik iets
vervelend vindt. Sommige dingen horen
er gewoon bij.
Lievelingsmuziek: Sela, opwekking.
Wat voor soort Tv-programma’s vind
je leuk/interessant: ‘Waar doen ze het
van’.
Favoriete lectuur/boeken: roman.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
nee.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

Marit Visscher

16. Lievelingseten: een heerlijk biefstukje
met krieltjes en een salade.
17. Mooiste auto: als het maar goed rijdt en
hij me niet in de steek laat.
18. Mooiste/leukste
vakantieland:
in
Nederland op de camping.
19. Favoriete vakantiebesteding: met het
gezin/familie genieten en een hoop gezelligheid.
20. Wat vind je van politiek: boeit me niet
zo.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: niet echt… Heel soms kijk ik in Het
Kontakt.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: toen ik 11 jaar was ben ik met
mijn familie verhuisd vanuit Haaften naar
het prachtige Overheicop in Schoonrewoerd.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: ik zit in de ouderraad hier op
school.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Overheicop 68; uitzicht bij mijn ouders
vanuit huis. En de Wiel is ook prachtig.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
tunnel.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een
gymzaal + sportveld.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: een dorp
waar alles is.

28. Wat vind je vervelend en waarom: dat
hier in de Amaliastraat zeer regelmatig
hondenpoep op de stoep/straat ligt! Zo
vies! Je neemt een hond… ruim het dan
ook op!
29. Waar ben je trots op: op onze kinderen,
Chris en mijn familie.
30. Waar heb je spijt van: kan niet zeggen
dat ik ergens spijt van heb.
31. Wie bewonder je heet meest en
waarom: mensen die oprecht interesse
in een ander tonen.
32. Wat is je hartenwens en waarom: dat
we met al onze dierbaren gezond mogen
blijven en de Heere Jezus mogen kennen
en liefhebben!
33. Voor het laatst gehuild: gehuild klinkt
zo… Maar bij de geboorte van een lief
neefje een traantje gelaten.
34. Leukste jeugdherinnering: op vakantie
met ons gezin en vrienden naar de Kleine
Belties. Wat een lol en gezelligheid hadden
we altijd met elkaar op de camping.
35. Droomvakantie: met Chris en de
kinderen een keer vliegen naar 1 van de
Griekse eilanden.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: het
lijkt me wel leuk om een keer een reünie
te hebben van de lagere school.
37. Waar maak je je boos over: als mensen
niet eerlijk zijn.
38. Waar ben je blij mee: dat we lieve
familie en vrienden om ons heen hebben.
En in een gezellige straat wonen.
39. Waar heb je moeite mee: als mensen
niet eerlijk zijn of altijd wel iets te zeuren
hebben.
40. Welke hoop koester je: dat we gezond
mogen blijven.
41. Goede eigenschap: positief ingesteld.
42. Slechte eigenschap: ongeduldig.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: Chris, de kinderen en mijn
familie.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: over deze coronapandemie die al zo
lang duurt… en waarvan het einde niet in
zicht is.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: Chris een mooi huis laten
bouwen op een stuk grond waar we
heerlijk vrij, landelijk kunnen wonen.
En voor mensen die het goed kunnen
gebruiken/goede doelen.
46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo
door, leuk blad.
47. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: nou als je

nog niet genoeg weet, dan vraag je het
maar.
48. Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn:
een mooie gymzaal bouwen met sportveld
erbij.
49. Vraag van Martin van Oosterom (50
vragen vorige keer): Wat is het meest
impulsieve wat je ooit hebt gedaan? ik
heb af en toe wel eens impulsieve acties.
Maar het meest… Beetje gênant… Die kan
ik echt niet neerzetten in een blad wat
heel Schoonrewoerd leest ! Wie weet
vertel ik je het nog wel eens een keer.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Arno Brouwer.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe is het om
weer terug te zijn in Overheicop na een
aantal jaren?

Geboren

18 december 2020
Indy (Catharina Johanna Anna)
Dochter van Karin en Anne Baars, zusje van
Ischa en Cody

Vogels in de regio
In deze rubriek gaat het deze keer over standvogels, wintergasten en invasievogels.
Standvogels blijven in de winter in
Nederland (en vaak in hun eigen territorium).
Dat gaat om een heel aantal soorten zoals
specht, mees, mus, steenuil, bosuil, fazant,
ekster en merel. Ze trotseren kou, sneeuw
en een dichtgevroren Wiel (eh… dat zou mooi
zijn). Ook twee leuke ‘boomklauteraars’: de
boomkruiper en de boomklever.

mogelijk tegen elkaar aan… wat een voorrecht!
Kijk bij een rondje Wiel een hoogstamboomgaard of populierenbosje in en je kunt zomaar
een boomkruiper zien tijdens zijn klimtochten
op zoek naar zijn insectendineetje!
Boomklever
De boomklever is een vogel die wat meer
voorkomt in parken en bossen, bijvoorbeeld
de Mariënwaerdt of het Lingebos, maar hij kan
ook zomaar op jouw voedertafel afkomen.

Boomkruiper
De boomkruiper kom je tegen waar bomen
staan, ook in een wat grotere tuin. Hij is bruingevlekt met een roomwitte onderzijde en een
spitse, omlaag gebogen snavel.

Ze vliegen van boom naar boom en klimmen
dan steeds van onder naar omhoog op zoek
naar insecten en larven. In mijn tuin huist
een paartje boomkruipers en die kunnen hun
nest hebben in gaten, spleten, klimop of een
speciale nestkast. Hier broedde de boomkruiper vorig jaar in een mussenkast die aan
het huis hangt. Grappig om te zien dat ze
eerst tegen de muur omhoog klimmen richting
kast, om daarna een nest vol boomkruipertjes
te voeren.
En mocht het nog echt winter worden, dan
zoeken ze elkaar op en kruipen ze zo dicht

Hij heeft veel meer kleur (blauw en oranje)
dan zijn klimconcurrent en klimt behalve
omhoog ook naar omlaag; allroundklimmmer
als geen ander dus.
Het is ook nog eens een goeie bouwvakker,
want hij heeft de gewoonte een nestholte met
modder tot minder groot te metselen. Hij is
ook nog luidruchtig met fluittonen, trillers en
kenmerkende stuiterende roepjes.
Wintergasten zijn vogels uit het
hoge noorden die hier komen overwinteren en
daarna weer terug reizen. Denk hierbij aan:
grote zaagbek, nonnetje en brilduiker (zo nu
en dan op de Wiel, Waal, Linge en Lek).
Natuurlijk hoort ook de smient hierbij (veel in
onze regio te zien) met zijn fluitend geluid op
een mooie winteravond. Gelukkig mag deze
prachtige vogel niet meer bejaagd worden.

Het klinkt natuurlijk ook heel opmerkelijk
(en is verwerpelijk) dat een land gevleugelde
gasten uit een ander land afschiet. Een aantal
Europese landen doet dit al sinds mensenheugenis, terwijl de vogelstand al jaren afneemt…
Verdere
wintergasten
zijn
kuifduiker,
dwerggans, rietgans en kleine zwaan.
Wilde zwaan
En dan ook nog de wilde zwaan die slanker
dan de knobbelzwaan is, met gele plek op de
snavel. Zie je een aantal zwanen bij elkaar…
even goed kijken dus.
Koperwiek
De koperwiek met koperrode flanken en een
roomwitte wenkbrauwstreep komt vanaf de
naaldbossen in Scandinavië naar Nederland.

De keep komt heel veel voor in FennoScandinavie en kun je ook hier als wintergast
aantreffen. Als je vinken ziet, zou er zomaar
een keep tussen kunnen zitten… Het is een
echte zaadeter, dus je kunt hem aantreffen op
je voederplank. De roep van de keep is een
nasaal ‘ké-ééhhp’.
Ruigpootbuizerd

Vanaf oktober komen ze in grote groepen en
weten dan onze meidoorn, hulst, lijsterbes en
ook boomgaarden te vinden. In onze regio
zijn ze dus zeker te zien. Ook langs de Lek
(met veel meidoorn) tussen fort Werk aan het
Spoel en Everdingen; een aan te raden vogelwandeling. Roep in de vlucht een hoog scherp
‘psireee’ en in de zit een kort ‘tsjuk’, ik verzin
het niet.
De
kramsvogel
die
‘tsjak,tsjak
tsjak’ als roep heeft, zien we ook hier, vaak
samen met de koperwiek. Hij is dol op fruit
en daarom zijn boomgaarden favoriet; zitten
ze goed hier... Hij heeft een blauwgrijze kop,
een bruine mantel en de onderzijde is zwaar
getekend met een oranjegele tint op de borst;
kan niet missen.

De ruigpootbuizerd… een echte wintergast
uit het noorden die daar van lemmingen en
woelmuizen leeft. Hij is best moeilijk te onderscheiden van de gewone buizerd.

Cursus
Klik & Tik

De staart heeft een witte basis en een of meer
zwarte banden. Ze ‘bidden’ vaak om hun prooi
te ontdekken, maar zitten ook vaak op de
grond.
Invasievogels zijn vogels uit het
noorden die slechts af en toe in de winter
naar Nederland komen en dan vaak met
veel (invasie dus). De komst naar Nederland
heeft dan te maken met kou en voedseltekort. Soorten invasievogels zijn: notenkraker,
appelvink en grote kruisbek.
Pestvogel
De pestvogel is de meest bekende en ook de
mooiste invasievogel.

Op dinsdag 16 februari en donderdag 18
februari starten er (onder voorbehoud van de
maatregelen omtrent het coronavirus) twee
nieuwe cursussen Klik & Tik in de Bibliotheek
Leerdam. In deze cursus leren deelnemers
in acht bijeenkomsten de basisbeginselen
om zelfstandig(er) te kunnen werken op een
computer.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus gaan de deelnemers met
verschillende onderwerpen aan de slag. Er
wordt aandacht besteed aan het gebruik
van internet, het bekijken van websites, het
zoeken met zoekmachines, het invullen van
formulieren, het aanvragen van informatie,
het gebruik van e-mail, het downloaden
van bestanden en het online bestellen van
artikelen. Daarnaast is er in het programma
genoeg tijd voor een gezellig praatje en een
kop koffie.

Voor wie?
De Klik & Tik Cursus is er voor iedereen die
weinig of geen ervaring heeft met de computer.
De cursus start bij de basis. Daarna helpen
deskundige vrijwilligers de deelnemers stap
voor stap mee in het werken met de computer.
Deelnemers werken op hun eigen tempo aan
een eigen computer. Er zijn laptops aanwezig,
maar een eigen laptop is handig, zodat er ook
thuis geoefend kan worden.

Waar & wanneer?
Men dacht in een ver verleden dat hij vanuit
het hoge noorden de pest mee zou nemen.
In 2020 had dat een onbekende Chinese vogel
kunnen zijn die voor het eerst gespot wordt…
Zou deze vogel dan virusvink of Covidlijster
heten?

Dinsdag 16 februari en donderdag 18 februari
van 10.00 – 12.00 uur. De cursus is in de
Bibliotheek Leerdam, Dokter Reilinghplein 3 in
Leerdam. Per groep kunnen maximaal 5 deelnemers meedoen. De cursus vindt wekelijks
plaats en duurt tot 8 april.

In 1981 ben ik naar Houten afgereisd, want
daar zaten er 6 in een bosje met een overvloed
aan bessen. Een prachtige gekleurde vogel die
5 januari 2021 in Nederland weer gezien is en
zomaar ook in onze regio kan opduiken.

Meedoen?

Volgende keer: de eerste lentevogels.
Tekst en illustraties
Bas Middelkoop

Deelname is gratis. Voor meer informatie en
inschrijving kunt u bellen naar Eveline Dijkhuizen, coördinator Taalhuis Bibliotheek
Leerdam, 06-14607924.

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Schoonrewoerdse Wintergasten
Interviewserie op Youtube
Vijf Schoonrewoerders zijn een nieuw project
gestart: Schoonrewoerdse Wintergasten. In
duo’s interviewen ze dorpsgenoten over hoe
ze het volhouden in coronatijden. Met de
opname van een goed gesprek hoopt het vijftal
dat andere Schoonrewoerders zich kunnen
vermaken tijdens het kijken en wellicht ook
geïnspireerd raken in deze coronatijden.
Hoe zou het toch zijn met Frank Lakerveld,
Wim Scherpenzeel of Jolanda Lemcke? En
welke Schoonrewoerders zijn nog meer interessant om eens te interviewen en te vragen
hoe het gaat, wat ze nu nog kunnen doen en
hoe ze het volhouden in deze barre coronatijden. Wat inspireert hen? En als we dan toch
het interview bekijken, hebben wij ook weer
een leuke avond en raken ook wij wellicht
geïnspireerd door een lied, kunstwerk, foto of
anderszins.
Met die vragen zijn Johan Roeland, Margreet
ter Hart, Marga Sutherland, Akkie Langerak en
Gijs Kool aan de slag gegaan. Na een flinke
brainstorm kwamen er tientallen namen van
Schoonrewoerders langs om eens te interviewen. Zoals de voorzitter van HSSC’61,
Frank Lakerveld over zijn voetbalclub, z’n
gezin, z’n werk, z’n dorp, z’n vrienden en het
feit dat hij zelf helemaal niet kan voetballen.
Maar ook spreken ze Rien de Jong over zijn
grote transportbedrijf, zijn hulp aan vluchte-

lingen op Lesbos, het feit dat hij tegenwoordig
in het dorp woont en ook orgaandonatie komt
langs. Hoe is het met Jolanda Lemcke? Is ze
nog op de been nu deze ‘mensen-mens’ geen
kant meer op kan? En hoe zit het met Wim
Scherpenzeel? Hij is het wel gewend om lange
avonden alleen in zijn boerderij te zitten? Of
valt dat toch tegen? Hoe houdt hij zich op
de been nu de natuur ook verstild wacht op
betere tijden?
Die vragen stellen ze ook aan directeur van de
Noachschool Kees de Korte, de predikanten van
ons dorp: Erwin van der Poel, Piet van Midden,
Floris van Binsbergen. Ook verpleegkundigen
laten van zich horen, evenals studenten. Want
studenten hebben het erg zwaar. Gezellig naar
de collegezalen, werkgroepen en daarna in
een café een drankje doen? Het kan allemaal
niet meer. Houden ze het nog wel vol? En hoe
dan? Over het café gesproken…. Hoe houden
Jan van Dam en andere horecatijgers het vol?
Ook wil het vijftal van Wintergasten een aantal
mensen aan het woord laten die een geliefde
aan corona zijn verloren. Wat komt er dan
allemaal op je af?
Dit idee voor Wintergasten ontstond bij Gijs
Kool nadat hij Piet van Midden, de nieuwe
predikant van de gereformeerde kerk, live op
Kerkdienstgemist.nl had geïnterviewd. Dat
ging best makkelijk met de bestaande camera’s

en uitzendmogelijkheden en Gijs begreep dat
veel mensen hadden gekeken.
Gijs had toch al goed contact met Akkie
Langerak, Marga Sutherland en Margreet ter
Hart omdat dit drietal eind vorig jaar het Kerstverhaal voor De Klepper had geschreven. Daar
moest natuurlijk nog één wetenschappelijke
component aan toegevoegd worden en dat
is Johan Roeland geworden. De dolenthousiaste theoloog en antropoloog blijkt heel goede
interviewskills te hebben, is dol op het maken
van films en heeft een onuitputtelijke brainstormbron. Dat kwam natuurlijk heel erg goed
uit.
Na heel wat overlegjes via Zoom, brainstormen, het maken van ‘How to’ documenten, het aanschaffen van statieven en een
flinke worsteling met Dropbox, Google Drive,
WeTransfer en nog meer online ruimtes is het
vijftal er helemaal klaar voor.

Inmiddels zijn de eerste opnames achter de
rug en er volgen er nog meer. Akkie, Margreet,
Johan, Gijs en Marga hebben er al veel lol in
en hopen met de interviews heel wat Schoonrewoerders wat afleiding te kunnen geven.
Een goed gesprek door Schoonrewoerders met
Schoonrewoerders.
Hoe kunt u dit allemaal bekijken?
Dat is niet zo moeilijk. De filmpjes staan
op Youtube, maar niet heel erg ‘openbaar’.
Gelukkig kan iedereen via de Facebookpagina
van Wintergasten Schoonrewoerd een linkje
vinden per aflevering, wie daarop klikt heeft
direct beet. Heeft u geen facebook, maar wilt u
graag meekijken? Stuur dan een mailtje naar:
wintergastenschoonrewoerd@gmail.com Dan
sturen wij u graag een linkje toe.
Tot snel!
Een digitale wintergroet,
Akkie Langerak
Marga Sutherland
Johan Roeland
Gijs Kool
Margreet ter Hart

Praat uit de Raad
Knarrenhof??!!
Natuurlijk wil ik hier ook iets melden over
Niemans Beton, maar dat hou ik wel kort,
aangezien vanuit de gemeente Vijfheerenlanden een chronologisch overzicht van de
gebeurtenissen zal worden gegeven. Belangrijk is dat al vóór de fusie duidelijk was dat er
een claim zou komen, daarvoor was in Vianen
ook al veel geld gereserveerd. Volgens wat wij
te horen kregen, alsook de provincies en het
Rijk, zou dat ruim voldoende moeten zijn om
de claim te kunnen betalen. De uitspraak nu
is echter véél hoger uitgevallen dan toen werd
aangenomen. Vandaar dat nagegaan wordt of
cassatie zinvol is of niet.
Als gemeenteraad zijn we druk bezig om de
gevolgen voor jullie zo klein mogelijk te laten
zijn, daarover geen misverstand. Achter de
schermen wordt daar hard aan gewerkt! Als
er meer te melden valt, kom ik daar zeker op
terug.
In de Gemeenteraad is gesproken over de
bouw van een Knarrenhof in Leerdam. In de
Raadsvergadering hebben we inmiddels de
plannen goedgekeurd. Kan me voorstellen dat
iedereen direct een beeld heeft bij Knarrenhof;
iets van ouwe knarren of zo. Dat klopt maar
deels. Een dergelijke voorziening is vooral
voor 50+-ers, maar ook jongeren, starters en
kleine gezinnen kunnen een plaats krijgen,
mits ze de bedoelingen van een Knarrenhof
onderschrijven.
Een groepje Leerdamse inwoners heeft de
koppen bij elkaar gestoken en heeft onder de
naam ‘Spez Bona’, wat ‘goede hoop’ betekent,
een burgerinitiatief opgezet. Men wil een hofje
bouwen volgens het concept Knarrenhof op
locatie van de voormalige Wilgenhoek-school
aan de Parallelweg 24 in Leerdam. Knarrenhof
is een maatschappelijke organisatie, die woonhofjes wil bouwen voor en door ouderen met
veelal een smallere beurs.
Informatie over wat een Knarrenhof nou
eigenlijk is geeft aan dat het een combinatie
is van de hofjes van vroeger met het gemak
en comfort van nu. Bedoeld is om een hofje
te bouwen voor zowel veilig wonen, met veel

privacy, en daarbij alle voordelen van samenwonen van senioren bij en met elkaar. Zoals
aangegeven: ook jongeren zijn welkom. Zo‘n
Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk
vinden elkaar af en toe te helpen, maar géén
verplichtingen willen. Het is géén woongroep.
Het is een vrijblijvende gemeenschap waar je
van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Zou wel eens ideaal kunnen zijn voor de
moderne senior die zelfstandig wil blijven, en
die steeds minder op mantelzorg en kinderen
kan terugvallen. Jongeren kunnen ook een
plek krijgen, maar alleen als ze mee willen
doen met elkaar af en toe helpen en dingen
samendoen. Dit werkt ook tegen eenzaamheid. Je helpt aardige buren waar nodig en
krijgt zelf hulp als het nodig is.
Het is de bedoeling dat aan de Parallelweg
in totaal ongeveer 25 woningen en appartementen worden gebouwd. Grotendeels in
de prijsklasse, niet onbelangrijk, van sociale
woningen en starters.
Ik vind dat een prachtige ontwikkeling! En ik
dacht: misschien is dit ook iets voor Schoonrewoerd? Want ook hier op ons dorp is veel
vraag naar woningen voor starters, voor
senioren, voor kleine huishoudens en zo.
Zeker als dat gecombineerd kan worden met
een beetje sociale omgang en met de zorg
dichtbij. Ben benieuwd of in Schoonrewoerd er
actieve dorpelingen zijn die een dergelijk initiatief willen nemen?
Je weet me te vinden:
M.E.L. Westenburgstraat 13. Via de mail:
a.vd.leest.vvd@vijfheerenlanden.nl
Vriendelijke groet,
André

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

'!6//20552
GEBR. MIDDAG B.V.
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

- appels
- peren
- aardbeien
- eieren
- natuurlijk appelsap
- aardappels
- uien
- sinaasappelen
- seizoensproducten
- honing
- bijenwaskaarsen

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Kon. Wilhelminastraat 4a
4145 KJ Schoonrewoerd
Tel. 0345-641998

TE HUUR
Wij hebben een luxe 6-persoons
chalet op bungalowpark “Bospark” in
Beekbergen op de Veluwe te huur.
“Jip” staat op een rustig park aan de
rand van het bos op 300m afstand van
de Loenense waterval.
Het park heeft veel voorzieningen
waaronder o.a. een overdekt zwembad,
tennisbaan, snackbar & lunchroom,
winkel, speeltuin en luchttrampoline.
'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: minimaal 30% korting!!!!

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

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

Oranjevereniging
Het is 2021 geworden, maar er is niet veel
veranderd. Eigenlijk mogen we nog minder
en op het moment van schrijven gaat er
waarschijnlijk zelfs een avondklok gelden.
Maar zoals we gehoord hebben is er ook licht
aan het eind van de tunnel, maar hoelang
de tunnel is hebben ze niet gezegd. Dus als
Oranjevereniging gaan we toch maar voorbereiden op Koningsdag.
Lampionnenoptocht
De vorige keer schreef ik hierover dat ik
niet wist of het wel door zou gaan. Het heeft

wat denkwerk gekost, maar het is doorgegaan in
een hele andere vorm. In de dagopening van de
Noachschool hebben we een oproep gedaan om
een mooie, grappige of stoere lampion te maken.
Mees Kees maakte reclame voor onze opdracht
en zelfs kinderen buiten Schoonrewoerd vroegen
of ze mee mochten doen. Natuurlijk mag dat: bij
ons is iedereen welkom. De lampion moesten ze
in de week van 1 februari tot 6 februari voor het
raam of buiten hangen en tussen 18.00 uur en
20.00 uur laten branden. Zo krijg je een ook een
Lampionnenoptocht, alleen moet je nu zelf langs
lopen. Net voordat de avondklok in gaat is dat een
leuke activiteit om nog even te doen. Wij hopen
dat veel mensen er gebruik van gemaakt hebben.
De mooiste lampionnen winnen een prijs in de
volgende Klepper komt de uitslag hiervan. Op
onze Facebookpagina zullen vast foto’s te vinden
zijn van deze activiteit, dus neem gerust een kijkje
op onze pagina.
Ledenvergadering
De ledenvergadering houden we normaal altijd in
februari, maar door de huidige omstandigheden
gaan we deze verplaatsen naar een later tijdstip.
Hier informeren we over als het weer kan.
Koningsdag
Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar op
Koningsdag zal er zeker iets te doen zijn in ons
dorp. Het plan is om 2 verschillende programma’s
te maken zodat er altijd 1 door kan gaan. We weten
nog niet precies wat we gaan doen, maar we gaan
weer proberen om leuke afwisselende activiteiten
te bedenken voor jong en oud. En laten we hopen
dat we elkaar weer op de vertrouwde manier
kunnen begroeten.

CH Administraties
CH Administraties levert secretariële,
administratieve en financiële diensten,
zoals:
* debiteuren/crediteuren administratie
* grootboek administratie
* facturatie
* aangifte BTW
* secretariële ondersteuning
* overige administratieve werkzaamheden
Heeft u interesse?
Bel dan voor een vrijblijvende afspraak!
Cora den Hartog
Kerkeland 20
4145 NE Schoonrewoerd
 ܄06-50400671
E-mail: ch.administraties@upcmail.nl
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Sneeuw, heb je er ook op gewacht?
Wandelen in de winter. Dat is wandelen
met een dikke jas, een muts en handschoenen. Het ultieme geluk is uiteraard
wandelen in een witte wereld. Zo knisperend koud, zo maagdelijk schoon bedekt
met zachtheid en als dan de zon erbij
komt… zo wit dat je ogen tot spleetjes
knijpen. Maar sneeuw is een zeldzaamheid aan het worden. Dus toen op 16
januari de eerste vlokken vielen…
Eigenlijk ging het zo: er werd
die week, zo vanaf 13 januari
al van sneeuw gesproken. In
Limburg, in het oosten van het
land, niet veel en vooral natte
sneeuw, maar het voelde toch
als: de winter komt eraan. Op
16 januari stuurde mijn zus
de eerste beelden door. Zij
woont meer in het zuidwesten.
Vlokken, sneeuw op hun auto,
een klein randje stuifsneeuw op
de rand van haar bloembak. Het
was rond twee uur. Ik benijdde
haar. De buien waren nog niet
hier… Tegen drieën begon het.
De wind was nog stevig dus de eerste vlokjes
vlogen zo’n beetje horizontaal voor mijn raam
langs. Maar tegen vijf uur werd het echt:
dikkere vlokken en minder wind… de straten
werden wit, de planten kregen allemaal een

wit mutsje, het werd stiller buiten… Dan
houd ik het niet. Dan moet de muts op, de
laarzen aan, handschoenen, jas en sjaal en
naar buiten. Het kan nog net even voor het
donker is. Even lopen, foto’s maken, kijken en
kijken en kijken… De bekende wereld is ineens
anders. Mijn huis met sneeuw op het dak en
lampjes aan binnen: het lijkt wel Zwitserland
of Zweden of een huisje in een sprookje. En
kijk… de straat… die lelijke asfaltweg… opeens
heeft het een grafische schoonheid… met
bandensporen en voetstappen.
Ook de buurvrouw komt naar
buiten. “Heb jij er ook op
gewacht?” We knikken naar
elkaar en lopen een rondje
boomgaard in die verse sneeuw.
We zeggen niet veel, onze voeten
maken knerpende geluiden. Af
en toe hoor je een zacht “pffolff”
als een mutsje sneeuw van een
tak afvalt. Wat genieten! Er
komen berichtjes binnen van
(klein)kinderen die sneeuwpoppen maken, met de slee van
een talud glijden, sneeuwballen
gevecht houden. Het moet allemaal vanavond.
Misschien is het morgen weer weg. Gelukkig is
het zaterdag: kinderen hebben even alle tijd
en de ex-kinderen (volwassenen met speelzin) ook.

De lucht is staalblauw, de zon volop aanwezig.
Het veldje met kortgeleden geknotte wilgen is
een plaatje! Geen donkerbruine blubber meer,
maar een wit tapijtje.
De vlonder over de vijver is zelfs nog helemaal
niet belopen. Wij durven ook niet: het is te
mooi, te ongerept. Ik maak een foto en we
lopen verder. Zacht ruist het riet en in de
verte klinkt de roffel van de specht. Wat een
landschap! Zo bekend en toch met die sneeuw
betoverend anders, beetje buitenland. We
zitten al zo lang thuis, het kriebelt: we willen
op reis, andere landschappen zien. Nu lijkt het
of we op reis zijn. Gewoon dichtbij. Een reis
hoeft niet ver te zijn. Als je maar met andere
ogen kijkt, het andere wilt zien… Tjonge, van
sneeuw word je zelfs filosofisch…
De volgende dag lopen we het rondje Schaapskooi. Er ligt nog steeds een beetje sneeuw en
we genieten volop.

Nog (veel) meer sneeuw!

Jolanda Lemcke

Bouwen aan
Overheicop
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REBUS 138
Los de rebusVHQ op YDQGH
sponsorenuit de Klepper.
Als je alles hebt ingevuld
vormt zich vanzelfhet
antwoord.
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Puzzel 137:
De dorpswinkel
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De prijswinnaar is:
HENK DEN HARTOG
Masada
Schoonrewoerd
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Gefeliciteerd!
Het schrijfpakket wordt
thuisbezorgd.
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WIN EEN TEGOEDBON VAN
VERHOEF HOUTZAGERIJ

verhoefhaardhoud.nl
Overboeicop 5
4145NN Schoonrewoerd
TEL: 0345 641994
of 06 53551668

Stuur vóór 10 maart het antwoord op naar
puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met je naam
en adres en kijk in de volgende Klepper of je de
winnaar bent geworden!
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook inleveren
via de brievenbus. Prins Bernhardstraat 8,
Schoonrewoerd.

Nieuws van de Dorpsvereniging
Het laatste nieuws en berichten van het bestuur van DVS
2020, om nooit te vergeten
Zeer aan de late kant, maar toch wensen wij
alle lezers van onze unieke dorpskrant een
mooi en hopelijk beter jaar waarin we weer
op een voor ons normale manier bij elkaar
kunnen komen. Wat zou het toch fijn zijn als
we weer een Jaarmarkt hebben in ons dorp en
zonder mondkapje een gesprek kunnen voeren
waarin je ook kunt zien of iemand lacht of niet.
Maar we zullen nog even moeten doorbijten
en hopen op een beter verloop van dit nieuwe
jaar.
Wel heel fijn dat er mooie initiatieven zijn
geweest in het dorp waarin met name de
ouderen extra aandacht hebben gekregen.
Ook wij hebben dit opgepakt en hebben een
flink aantal oudere dorpsbewoners ‘vanuit het
hart’ een presentje bezorgd.

Het jaar 2020 kunnen we kenmerken als een
jaar van uitstellen. Het was een bijzondere tijd
om in te leven, te werken, onderwijs te volgen
en ook als bestuur van DVS te functioneren.
Waar mogelijk overleggen wij nu ook online
met bijvoorbeeld medewerkers van de
gemeente. Deze manier van overleg begint te
wennen, maar leuk wordt het nooit.

Vorderingen
renovatie
speeltuin
Schoonrewoerd-Oost
We zijn weer een stapje dichterbij onze
nieuwe speeltuin in Oost. De tekening van de
speeltuin ligt klaar. We bedanken Sjon Sterk
voor zijn inzet! Nu is het tijd om daar een
begroting bij te maken. Zodra we de begroting
op papier hebben, kan de aanvraag naar de
gemeente. We gaan er nog steeds vanuit
dat de financiering van de plannen door de
gemeente gaat lukken.
Speeltuin Theo Vuurensplein
Vanuit omwonenden van deze speeltuin kwam
de vraag naar ons toe of er in de speeltuin
wat ‘vergroening’ kan komen. Er schijnt in het
verleden beloofd te zijn dat er gras of plantjes
in deze speeltuin zouden komen. We begrijpen
dat u ‘het groen’ mist. Als DVS hebben wij
inmiddels een aantal mensen gesproken over
deze speeltuin en de wensen blijken ver uit
elkaar te liggen. Zodoende lijkt het ons goed
om, wanneer dat weer mogelijk is, een fysieke
avond te beleggen, waarop alle omwonenden
van deze speeltuin worden uitgenodigd. We
kunnen dan met elkaar om de tafel om te
bespreken wat de wensen zijn. Hopelijk kunnen
we daarmee tot een mooi resultaat komen.
Onze kerstboom in Coronatijd
Zoals al enkele jaren een traditie wilden we toch
ook dit jaar (2020) een verlichte kerstboom op
het kerkplein. In een tijd waarin het voor velen
van ons toch moeilijk is, hoopten wij met de
boom een lichtpuntje te kunnen neerzetten in
ons dorp.
Ruim op tijd bestelde Geuf Middelkoop voor
ons de boom en regelde dat hij klaar stond
in de speciale koker op het dorpsplein. Dit
jaar moest alles wel een beetje anders
georganiseerd worden. Geen feestelijke
tent waarin de kinderen de nodige knutsels
konden maken, geen warme chocolademelk
of glühwein om te toasten met andere
dorpsbewoners, geen lekkere hapjes, geen
ladderwagen die de versiering in de boom
hing en ook geen burgemeester die hierbij
assisteerde. Nee, evenementen zijn even uit
den boze. Maar gelukkig had Geuf met Henk
Middag geregeld dat de verlichting in de boom
kwam, Henk heeft een hoogwerker.
De kinderen konden thuis knutsels maken
en toch in de boom gaan hangen. Dat is ook
gebeurd, want de boom zag er toch feestelijk

de beperkingen, toch een fijne tijd
hebt gehad.
We zagen dat er op de Dorpsstraat
bij het café een vreugdevuurtje
was gemaakt. Begrijpelijk, dat is
gezellig. We vinden het wel erg
jammer dat degenen die dit vuur
hebben gemaakt, het afval niet zelf
hebben opgeruimd. We zagen dat
op Nieuwjaarsdag een medewerker
van de gemeente Vijfheerenlanden
hiervoor moest komen opdraven
om dit op te ruimen. Daarnaast
is vanwege dit vuur het asfalt
behoorlijk beschadigd. Er zitten nu
gaten in de weg. Zo jammer dit!
Dat zijn onnodige kosten die we
met zijn allen als burgers moeten
betalen via de gemeentelijke
belastingen. Laten we er met
elkaar voor zorgen dat ons dorp
mooi blijft en op elkaar letten dat
dit geen jaarlijkse traditie gaat
worden.

uit. Uiteraard hopen we dat het dit jaar
allemaal weer op de normale manier mag
gaan en willen we tenslotte Geuf heel hartelijk
bedanken voor de werkzaamheden, want de
boom moet ook weer opgeruimd worden.
Verloop van de jaarwisseling
Vanwege de coronamaatregelen verliep de
jaarwisseling dit jaar wel heel anders dan we
hadden gehoopt. We hopen dat u, ondanks

Aanpassing
middengeleiding
Dorpsstraat
Een oude belofte die er nog lag uit
de periode dat de kruispunten op de
Dorpsstraat zijn aangepast, komt
nu tot uitvoering. De versleten
middengeleiding op de Dorpsstraat
wordt aangepakt en duurzaam
vernieuwd. De bestaande gebakken
klinkers worden vervangen door
beton in de kleur rood/bruin met een steenprint
in zogenaamd halfsteensverband. De ronding
van de middengeleider wordt ca. 5 cm hoog.
De gemeente heeft in overleg met de
middenstanders op de Dorpsstraat bepaald
dat de werkzaamheden in één fase worden
uitgevoerd. Het beton moet dan 7 werkdagen
uitharden.
Tijdens die fase wordt de helft van de
Dorpsstraat (één rijstrook afgesloten) en

wordt een omleidingsroute ingesteld. Dit zal
een week overlast betekenen, maar wel met
een goede reden.
Vooralsnog is de planning dat dit begin
maart wordt uitgevoerd. De daadwerkelijke
datums worden bekend gemaakt via onze
Facebookpagina en de gemeente zorgt ook
voor de benodigde communicatie.
Aanpassing bebording Industrieterrein
Schoonrewoerd
Wellicht is het u al opgevallen: de oude zeer
hoge ANWB-paal met het bord Industrieterrein
tegenover de ingang van de Steenovenweg
is verwijderd. Een volledig nieuw bord met
ANWB-paal is geplaatst bij de oprit van de
brandweerkazerne en ingang van het terrein
van de Koninklijke Bel Company. Daarmee is
weer een oude belofte uitgevoerd. Het doel
van deze verplaatsing is om de overlast van
vrachtverkeer dat niet op de Steenovenweg
thuishoort, te verminderen. Het is helaas nog
steeds wel zo dat veel chauffeurs op navigatie
rijden met software die niet altijd geüpdate is.
Afscheid na 12,5 jaar DVS
(Persoonlijk bericht van Gera)
Op deze manier wil ik graag kenbaar maken
dat ik als bestuurslid van de DVS ben
gestopt. Marga Sutherland heeft mijn taak als
secretaris heel goed overgenomen en ik heb
het volste vertrouwen in haar. Lange tijd ben
ik bestuurslid/secretaris van de DVS geweest
en altijd heb ik dit met veel liefde en plezier
gedaan. In het begin met Jan van Tilburg als
voorzitter en de laatste jaren eigenlijk zonder
voorzitter. Deze taak wordt eigenlijk heel
goed door Bert ingevuld maar omdat hij ook
penningmeester is vindt hij deze combinatie
niet wenselijk. We zijn dus eigenlijk nog altijd

op zoek naar een voorzitter. We hebben ook
minder leuke jaren gehad en dat heeft mij ook
op persoonlijk vlak geraakt. Maar als bestuur
onder elkaar hebben we het op dit moment
heel plezierig, iedereen is heel actief.
Ik wil u allen bedanken voor het vertrouwen
dat in mij gesteld werd, want vaak kregen we
ook complimenten van dorpsbewoners en dat
maakt alles weer goed.
Mijn gezondheid is op dit moment ook niet
optimaal dus dat is ook een reden geweest om
te stoppen. Ook ga ik Schoonrewoerd verlaten,
we hebben een appartement in Leerdam
gekocht. Mijn dagelijkse rondje om de Wiel
van Bassa ga ik zeker missen maar daar komt
vast weer iets anders voor in de plaats.
Hartelijke groet van,
Gera de Jong-van Diest
Reactie van de rest van het bestuur
We vinden het helemaal niet leuk dat Gera
gaat stoppen als bestuurslid van DVS, maar
we begrijpen het heel goed. Voor ons is ze
een rots in de branding met heel veel parate
kennis over allerlei zaken die in het verleden
de Dorpsvereniging zijn gepasseerd. Ook haar
nuchtere kijk op onze activiteiten en laten zien
dat er ook een andere invalshoek kan zijn om
naar een vraag vanuit het dorp te kijken zullen
we zeker missen. En vooral haar leuke manier
van uit de hoek komen en gevoel voor humor.
We zullen uiteraard op een welverdiende wijze
afscheid nemen en hopen dat Gera en Jan nog
lang samen mogen genieten van de volgende
fase in hun leven.
bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Gijs Kool Schrijft
•
•
•
•
•
•
•

Journalistieke producties
Webteksten
Tenders
Communicatie
Simplificatie
Creative Writing
SEO

Gijs Kool denkt mee!
• PR
• USP

www.gijskoolschrijft.nl | info@gijskoolschrijft.nl |

Gijs Kool Schrijft |

Gijs Kool Schrijft
Dorpsstraat 27
Schoonrewoerd
06-51502379

@TeGijs |

Gijs Kool

ACTIVITEITENKALENDER
26 januari
23 maart
29 april

vanaf 18:00 uur
vanaf 18:00 uur
vanaf 18:00 uur

Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Let op: donderdag! Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

-

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
r

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739
E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl

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

