DE KLEPPER

Dorpskrant van Schoonrewoerd

april 2021

nummer 139
jaargang 27
prijs € 2,95

COLOFON & ADRESSEN
redactie Dorpskrant ‘De Klepper’
Karin Baars
06-47762612
Rien Bambacht
06-53763052
Gera den Braven
642777
Gijs Kool
06-51502379
informatie over bezorging van De Klepper:
Freek de Jong
641738
informatie over financiële zaken:
Henk Rijneveld
641532
Klepper-rek.nr.: NL17 RABO 0127 5727 91

Carolien de Kort
Hans Lemcke
Jolanda Lemcke
Henk Rijneveld

641435
642612
642612
641532

algemeen redactieadres:
Carolien de Kort, Dorpsstraat 24
641435
redactie@dorpskrantdeklepper.nl
website: www.dorpskrantdeklepper.nl

Geïnteresseerden van buiten Schoonrewoerd kunnen zich op De Klepper abonneren.
Kosten: € 15,- voor 5 nummers (exclusief verzendkosten à € 12,50)
Inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr. 140 uiterlijk vrijdag 4 juni

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

614522

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
vacature, voorzitter
Marga Sutherland, secretaris
06-51382159
Bert van Toor, penningmeester
848099
Rianda van der Heiden
06-46451394
Jannie de With
06-12896040
Leontine Verkerk
642495
Gera de Jong
EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
A. van Buuren, preses
599364
A.J.A. Lemcke-Valk, scriba
642612
Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen
M.J. Verrips, scriba
Hervormde gemeente
Ds. E. van der Poel
Anne Baars, scriba

701009
642076

642572
06-29031591

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729
Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
06-25319998
Anca Spronk, secretaris
643357
Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Jacqueline Scheer, contactpersoon

642548

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

0900-8844

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

voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdnegenendertig
Beste lezers,
De wereld, dus ook onze wereld, is nog steeds
in de ban van de pandemie. Soms betrap ik
me erop dat het een beetje went: de mondkap
en het afstand houden. Met een soort van
moedeloze berusting doe ik wat hoort en moet
en nodig is. Als ik oude foto’s doorkijk of een
wat ouder actualiteitenprogramma bekijk,
schrik ik van hoe dicht mensen opeen zitten
en hoe onbeschermd ze zijn. Wordt het ooit
weer zoals toen?
Weer mag ik het voorwoord schrijven voor De
Klepper, weer is het maart, maar nu een jaar
later… Het is nog lang niet zoals toen. En weer
ben ik diep onder de indruk van de veerkracht
van mensen. We hebben in dit rare jaar steeds
Kleppers kunnen vullen, omdat mensen niet bij
de pakken neer gingen zitten, maar inventief
en creatief aan de slag gingen. Dat is prachtig.
We zien het vandaag, morgen, in deze Klepper,
in de manier waarop vorm gegeven wordt aan
samenleving zijn met elkaar. Houd vol!
Hoe ziet de lente van 2021 er dan uit? Nou
plannen genoeg. In deze Klepper presenteert
de Oranjevereniging een kleurrijke, alternatieve koningsdag. Lees het maar gauw en
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bereid je voor, want feest vieren kan, ook op
afstand. De natuur viert ook feest: het is lente.
De tuinen en bermen krijgen steeds meer
kleur. De vogels zingen en spelen en dragen
hun mooiste verenkleed. Bas Middelkoop laat
ons weer extra genieten van wat er nu te zien
is.
Er zijn diverse speur- en puzzeltochten geweest
de afgelopen tijd in het dorp. Wat maar weer
aantoont dat we graag buiten zijn. Zo leer je
je dorp goed kennen en is er gelegenheid om
een praatje te maken met elkaar. Lees over
wat er was en wat er nog komen gaat. En doe
natuurlijk zoveel mogelijk mee.
Meedoen kan ook op SchaikseWeelde. We
hebben de werkzaamheden daar voor u
gevolgd en u kunt lezen wat de lente gaat
brengen in deze groene oase.
Samen dingen doen en voor elkaar dingen
doen is goed. Dat betekent ook: samen
verdriet dragen en delen. Hoe moeilijk is
dat en hoe waardevol is dat? De familie De
Jong vertelt over hoe helpend het is, als je
het liefste verliest (je kind), dat er dan steun
is van naasten, buren, vrienden, van onbekenden, van mensen en van God.
We zijn trots op de mensen achter ‘Heel
Schoonrewoerd Helpt’ zij kregen de Vijfheerenlanden jeugdpenning. Lees erover in het
artikel van de DVS. Ook graag uw aandacht
voor Schoonrewoerd in 2023… Dan bestaat
ons dorp 1000 jaar! Hoe gedenkwaardig is
dat! De DVS is er al druk mee aan de slag.
Helaas gaat samen iets doen niet altijd goed:
in Praat uit de Raad staat André v/d Leest stil
bij het debacle van Niemans beton. Wat een
pijnlijke geschiedenis! En wat legt dat een
zware druk op de toekomst. Ik hoop dat we
ook hier inventief en creatief mee om weten
te gaan.
Hoog tijd om verder te bladeren en kennis
te maken met Lieke de With in de rubriek 16
plusminus, met Arno Brouwer van het koperen zinkwerk. Hun grote wens? Weer op reis
gaan, dat duurt nog even, maar gelukkig zijn
zij (en wij) ook heel blij en tevreden met hun
plek in het dorp.
Veel leesplezier, Houd vol en Heb lief!
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 140 is vrijdag 4 juni. Klepper 140
zal rond 25 juni worden bezorgd.
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SchaikseWeelde, werkzaam met natuur
deel 2

In de vorige Klepper meldden we u: we
gaan de seizoenen volgen op SchaikseWeelde, dat prachtige hoekje groen
aan de Schaikseweg 79 Leerdam, nou…
eigenlijk Schoonrewoerd. Vorige keer
spraken we met Sylvia en Floris via een
computerverbinding. Het was winter en
we zaten zwaar in de pandemie-maatregelen. Inmiddels is het april, het is lente…
Er is veel gebeurd op SchaikseWeelde. Er is
gezaagd, gestapeld, gesnipperd en er zijn
heggen gemaakt. Dat valt direct op als je nu
het terrein opstapt. Het hek staat open en dit
keer komen we onverwacht binnenrollen. In
het huis midden op het landje zijn we welkom.
De kachel is aan, er wordt thee gezet, alle
bakken met jonge zaailingen op tafel worden
iets verschoven, zodat er ruimte is om - op
afstand- te zitten en te luisteren.

“We hebben zoveel positieve reacties gehad
naar aanleiding van het stuk in De Klepper,”
begint Sylvia. “Mensen die vanaf de weg
riepen: wat een mooi initiatief! En mensen die
kwamen kijken. Ook wel als wij er niet waren
en dan klopten ze bij de buren aan, denkend
dat zij de eigenaar zijn. Dat was niet de
bedoeling en werden de buren ook een beetje
zat. We hebben dus nu maar wel een duidelijk
bord aan de weg gezet.”
Natuureducatie
Sylvia haalt haar hand door haar haar: “Ja,
waar waren we gebleven? Ons principeverzoek hadden we gedaan bij de gemeente
Vijfheerenlanden en dat is goed gegaan. Het
college steunt onze plannen om een natuur-

educatiecentrum op te starten. Op de plek van
dit huis komt een duurzaam, circulair gebouwd
centrum waar workshops kunnen worden
gegeven en educatieprojecten kunnen worden
gedaan. We zijn volop in overleg met een
planologisch bureau om de functie agrarisch
om te gaan zetten in maatschappelijk.” Haar
handen ‘tekenen’ hoe het wordt met ruimtes,
met binnen en buiten, met misschien zelfs wel
een kelder voor koeling en voor meer. Haar
ogen glanzen van voorpret en ambitie. Vanuit
zijn stoel knikt Floris en bromt instemmend.
Het is een spannend avontuur. Dat kun je niet
met alleen vrijwilligers en goede wil, daar
is netwerk voor nodig en fondsenwerving.
“We hebben nauw contact met het Natuurcentrum Gorcum, die nu al volop bezig zijn
met het opzetten van een voedselbosje en
een moestuin. Wij helpen hen daarmee. Zij
wisselen hun educatieprojecten met ons uit.
Zo is het win-win voor ieder. Samen worden
we wijzer en staan we sterker.”
Natuur op SchaikseWeelde
Terwijl we praten is het een genot om door
de lage ramen naar de bloeiende bomen te
kijken en de vogels buiten te horen. Ik ben
reuze benieuwd naar hoe de natuur zich deze
winter op SchaikseWeelde heeft ontwikkeld.
Waren er verrassingen voor Sylvia en Floris?
“Nou de leukste verrassing was natuurlijk die
sneeuw (twee keer, even kort, maar toch…
het was er). Je kon zo mooi de sporen zien
van dieren die onder hek door geglipt waren:
konijnen, hazen, maar ook een vos, die gespot
is door de buren. Fazanten scharrelen rond,
de mollen zijn alweer actief en die houden
met hun gangen de stevige klei wat luchtiger,
dat is fijn. Er zit een duif met een nest in de

wilg. Hopelijk komt de zanglijster weer in de
schuur.” Het is duidelijk: de winter is voorbij.
“… En het roodborstje… Steeds als wij in de
tuin bezig zijn, is hij erbij. Parmantig op de
steel van de spa of op het randje van het hek.
Zijn kraaloogjes houden al onze bewegingen
in de gaten en vooral of er door onze werkzaamheden voor hem ook een hapje is her of
der.” Op een zachte dag zijn de kikkers weer
te horen. De ganzen en de eenden zitten op
de plas hiernaast en gebruiken de bomen
als uitkijkpost en het terrein als parkje voor
verliefde stelletjes.
Natuur maakt plaats voor… natuur
We besluiten al snel naar buiten te gaan.
Daar kun je zien wat er al veranderd is en
dat is veel. Drie bosbouwers hebben meegekeken en meegedacht bij het bepalen welke
bomen moeten gaan plaatsmaken voor het
voedselbos. De grote Italiaanse populieren,
sommigen al oud en aangetast, en daarmee
onbetrouwbaar, zijn weggezaagd met hoogwerkers, echt professioneel werk.

en randbalken langs de paden. Dat begrepen
ze snel, ze kregen er steeds meer aardigheid
in en maakten leuke bankjes van de stammen.
Een deel van de stammen ligt opgestapeld
klaar om later paddenstoelenschimmels in aan
te brengen en zo paddenstoelen te kweken.”
De open ruimte gaat worden ingeplant met
bomen en struiken die vruchten en noten
voortbrengen. De struiken en heesters gaan
dit voorjaar nog de grond in. De fruitbomen
komen straks in de herfst, daar is het nu te
laat voor. Zo gaat het voedselbos vorm krijgen.
We lopen samen over de houtsnipperpaden.
Het terrein is enorm veel opener geworden.
De vrees dat de vogels mogelijk hun plekjes
zouden missen en weg zouden blijven, bleek
snel ongegrond. “Alles is en komt weer terug.
Ook de buizerds cirkelen weer rond. Er is een
ooievaarsnest voorbereid en daar zijn nu twee
ooievaars hard aan het verder bouwen. Zo
leuk!”

Sylvia wijst de moestuin aan voor het eenjarige
spul. Er staat een hek om tegen de konijnen en
er zijn mooie bakken gemaakt. Om deze tuin
heen komen bloemen voor insecten. “Ik heb

Sylvia wijst op alle stammen en zegt: “Deze
mannen hadden al eerder bij een ander voedselbosproject gewerkt en dan is het leuk om
te zien dat ze weten wat ze doen en wat wij
uiteindelijk willen. Grote stukken onderstam
zijn her en der blijven staan voor insecten en
vogels en voor het zicht: het moet niet meteen
helemaal kaal worden. Bovendien wilden we
de stammen in stukken hebben als zitblokken

ze gezaaid en even onder fleecedoek gelegd,
anders eten de duiven alles op.” Voorzichtig tilt
Sylvia het doek een stukje op om de nieuwe
plantjes te laten zien. Het ziet er verzorgd uit.
Heel anders dan de permacultuur moestuin
aan de andere kant van het huis. “In de permacultuur moestuin is het juist de bedoeling dat
je planten en aarde zoveel mogelijk met rust
laat. Het gaat hun eigen gang. Je grijpt zo min
mogelijk in. Dat is beter voor het bodemleven
en maakt ook dat de planten sterk zijn, elkaar
beschutting bieden en op elkaar ingespeeld
raken. In deze nieuwe moestuin hier mag je
juist lekker wroeten, planten, oogsten, zaaien
en rommelen.”

Tegels eruit en groen erin,
dat is het idee. Die tegels
mogen ze hier brengen,
we zetten buiten het hek
pallets klaar om ze op te
stapelen. Ik wil proberen
om mensen die hier tegels
brengen
iets
groens
daarvoor terug te geven.
Ik ben hard op zoek naar
een sponsor voor iets met
planten… Die tegels gaan
we gebruiken om hier een
halfronde wal te bouwen
met
hoogteverschillen.
Zo creëren we beschutting tegen het geluid van
de weg en tegen de wind
en ontstaat een prachtplek om te vertellen en
les te geven.”
Overal zijn hoekjes en plekjes gemaakt om te
zitten en te vertellen over de natuur, om te
zitten en te kunnen tekenen, om te zitten en
te kunnen genieten. Er wordt veel genoten.

Natuurtheater
Achter deze nieuwe plek wijst Sylvia een – nu
nog denkbeeldige- ronding aan. Daar gaat het
natuurtheater komen, een educatieplek in de
vorm van een amfitheater. “We doen mee aan
het ‘NK-tegelwippen’ een project om mensen
te verleiden hun omgeving/tuin te vergroenen.

Natuur om naar uit te kijken
De groep vrijwilligers is groter geworden en
nog steeds nemen mensen nieuwe mensen
mee tijdens de werkzaterdagen. “We kijken
uit naar 29 mei: de open dag in het kader
van de landelijke actie NL-Doet. We gaan met
de vrijwilligers die dag een groot insectenhotel bouwen. Ik heb er nu al zin in.” (zie ook
verderop in deze Klepper)

Zo gaan natuur, educatie, milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid allemaal
hand in hand. Zo ontstaat samenwerking. Zo
ontstaat Weelde. Kijk mee op SchaikseWeelde,
Schaikseweg 79, Leerdam.
www.schaikseweelde.nl
Jolanda Lemcke

SchaiksWeelde doet dus ook mee aan het
landelijke project: NK Tegelwippen. Gemeentes
kunnen zich hiervoor inschrijven, Tiel en WestBetuwe doen bijvoorbeeld mee.
“De gemeente Vijfheerenlanden doet niet mee,
maar wij wel. We gaan dat doen met jongeren
die meedoen aan het MDT-BAAS impactproject: Maatschappelijke Dienst Tijd-project om
als jongere weer baas over je eigen toekomst
te worden. Je leert doelen stellen en je wordt
geholpen om weer mee te doen in de maatschappij. Het project duurt 3 maanden en
gedurende 10 weken hebben we de jongeren
hier op Schaik. Met hen willen we het natuurtheater bouwen en ook een les ontwikkelen en
geven in dat nieuwe theater.”

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

•

Nieuws van de Noachschool
Zoals in elke Klepper ook deze keer een
bijdrage van de Noachschool. De zon heeft de
afgelopen weken vaak uitbundig geschenen.
De fruitbomen (peren, kersen en appels) staan
op dit moment volop in bloei. Het is lente!
Het zonlicht geeft je energie! Die energie is
nodig om al het werk dat voor ons ligt met
frisse moed op te pakken. Maar eerst neem
ik u nog even mee naar de Noachschool en
vertel ik u wat wetenswaardigheden van de
afgelopen periode. Ik wens u veel leesplezier!
Het schoolleven in coronatijd.
Een belemmering of een uitdaging?
We leven in bijzondere tijden. De maatregelen
naar aanleiding van de corona-pandemie
gaan ook aan de basisscholen niet voorbij. Na
de opening van de basisscholen, afgelopen
februari, gaat het ‘gewone’ schoolleven hier
weer door. De leerlingen zijn op school en ook
de leerkrachten geven weer les in de lokalen.
Alles lijkt weer normaal... Maar, als je goed
rondkijkt zijn er toch best veel dingen anders
dan in het oude normaal.
• De leerlingen van de instroomgroep en
groep 1 en 2 worden door de leerkrachten,
op verschillende tijden, bij het schoolhek
opgehaald. Dit alles om niet teveel ouders
voor de school te hebben staan. Ouders
komen dus niet of zelden in de school. Dit
is best jammer voor de leerlingen en leerkracht, maar zeker ook voor de ouders. We
missen het contact en de gezelligheid.
• De leerlingen zijn in clusters ingedeeld.
Een cluster is een afgeschermde groep. Dit
doen we om zoveel mogelijk contact tussen
de verschillende groepen te voorkomen.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben in
clusters pauze en komen in clusters naar
binnen.
• Op school is een vakleerkracht voor
Engels. Voorheen kwam deze leerkracht in
alle groepen om Engels te geven aan de
leerlingen. Deze leerkracht werkt ook op
andere scholen. Dat zouden veel verschil-
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lende clusters zijn. Om besmetting tegen
te gaan bezoekt ze onze school niet. Wel
krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8
uitgezocht werk op hun weektaak. Ook
hebben we online oefensoftware aangeschaft om de leerlingen van deze groepen
wel Engels te kunnen geven.
Veel activiteiten, zoals School op Seef
(praktische verkeerslessen), schoolontbijt,
informatieavond nieuwe kleuters en de
kijkmorgen, konden niet doorgaan, omdat
er ouderhulp nodig is, er ouders in school
zouden komen, of de activiteit onder een
‘evenement’ valt. Dit is echt jammer,
omdat we het contact met elkaar hierin erg
missen.
Ook wordt er veel getest, door leerkrachten
en leerlingen. Op het moment dat er een
besmetting in een groep is, moet de gehele
groep in quarantaine. Dit heeft een enorme
impact op de organisatie, maar ook op de
organisatie bij de ouders thuis. Op veel
scholen in onze directe omgeving zijn al
groepen naar huis gestuurd. Gelukkig
hebben we tot op het moment van schrijven
nog geen groep naar huis hoeven sturen. Ik
denk dat het echter niet de vraag is of we
groepen naar huis zullen moeten sturen,
maar meer wanneer we groepen naar huis
moeten sturen.
Ook maken we momenteel beperkt gebruik
van onze gymtijden. Gelukkig komen er
medewerkers van Stichting Samen Doen uit
Leerdam op school gymlessen verzorgen.
Ook gaan de leerlingen van groep 6 t/m
8 om de week per klas met Mees Kees
naar de sporthal Het Dak in Leerdam. Daar
kunnen we ons dan in de grote gymzaal
heerlijk uitleven. De kleuters gymmen op
donderdag op het leerplein in de school.
Ook hebben we in deze coronatijd een continurooster ingesteld. De leerkrachten eten
met de leerlingen op school. Dit is voor de
leerkrachten best een belasting. Ze starten
om 8.15 uur als de leerlingen binnendruppelen en hebben tot 14 uur geen moment
rust. Maar door dit continurooster hoeven
er geen overblijfouders in school te komen
en beperken we de bewegingen van de
leerlingen die tussen de middag zelf naar
huis gaan, of opgehaald worden om thuis
te gaan eten.
Leerlingen en leerkrachten met klachten,
zoals een verstopte neus, niezen, hoesten
of keelpijn mogen niet naar school, tenzij
ze een negatieve testuitslag hebben. Het
gevolg is dat we veel leerlingen missen. Dit
is voor de doorgang van het onderwijsproces

zeker niet optimaal. Elke dag missen we
weer andere leerlingen. Dit vraagt veel van
de leerlingen, die steeds werk in moeten
halen, maar ook van de leerkrachten die de
leerlingen goed onderwijs willen geven en
geen lesstof willen laten missen.
Bovenstaande is maar een greep uit de coronamaatregelen waar we mee moeten dealen.
Het is elke dag weer spannend of er een leerkracht voor de groep kan. Regelmatig wordt
op school een sneltest gedaan door de leerkrachten, omdat ze een beetje verkouden zijn
of andere coronaklachten hebben.
Toch gaat het onderwijs aan de leerlingen
door en werken we elke dag hard. Aan ons
onderwijs, de relatie met de leerlingen, de
sfeer in de groepen en zo goed als dat kan aan
de contacten met ouders. We proberen steeds
de verbinding met elkaar te zoeken, hopend
op een tijd dat het weer ‘gewoon’ zal worden.
Maar ja... wat is gewoon?!

Uitbreiding Noachschool
Al vanaf de ingebruikname van de nieuwe
Noachschool hebben we te maken met gebrek
aan ruimte. Het gebouw is gemaakt op 130
leerlingen, maar dat leerlingaantal ligt al heel
ver achter ons. De gemeente wilde destijds
voor maximaal 130 leerlingen bouwen. We
zitten inmiddels op 188 leerlingen en groeien
naar verwachting door naar meer dan 200
leerlingen. En dat past echt niet meer in onze
school. Inmiddels zijn we met de gemeente
Vijfheerenlanden in overleg over uitbreiding
van het huidige gebouw. Het gaat om ruim
vierhonderd vierkante meter (het huidige
schoolgebouw heeft 1000 m2). We zullen
tijdelijk met een aantal groepen naar de voormalige Regenboogschool gaan. De kosten
voor tijdelijke units op het schoolplein vindt
de gemeente te hoog. De hand moet voor
de gemeente op de knip. Dit heeft alles te

maken met het betalen van de vergoeding
van 92 miljoen euro aan Niemans Beton. Ik
begrijp het allemaal, maar het kriebelt best
wel. Voor nu ziet het ernaar uit dat er een
aantal groepen voor drie tot vijf jaar naar de
andere kant van het dorp gaan. Niet alle leerlingen meer op één locatie. Een school zonder
kleuters, of achtste groepers... We moeten
afwachten hoe, waar en wanneer de uitbreiding van de huidige Noachschool plaatsvindt.
Ik weet zeker dat er nog in heel veel Kleppers
een uitbreidings-update van mijn kant komt...
Wordt vervolgd dus.
Open morgen en aanmeldingsavond voor
nieuwe kleuters
Op maandag 25 januari zou er een informatieavond voor nieuwe ouders plaatsvinden.
Helaas kon deze door het corona-virus niet
doorgaan. In dit nieuwsbericht vindt u meer
informatie over de huidige aanmeldprocedure.
Wilt u meer informatie of een rondleiding? Neem
dan gerust contact met ons
op. Dit kan telefonisch: 0345642171 (vraag naar Kees
de Korte) of via de e-mail:
directie@noachschool.nl.
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!
Met vriendelijke groeten,
ook namens de collega’s,
Kees de Korte, directeur Noachschool
Zorg voor iedereen!

*Naam:
Lieke de With
* Leeftijd: 17

* Broers/Zussen: 2 zusjes, Robin en Floor
* Hobby’s: Voetballen, met vrienden
afspreken en Netflixen

* School: Opleiding: Sint Joris College
Eindhoven, VWO 6
* Leukste vak op school: Biologie

* Ik heb een hekel aan: Verliezen en vroeg
opstaan
* Mijn favoriete sport: Voetbal (Lieke
speelt bij Jong PSV Vrouwen)

* Ik kan geen dag zonder: M’n telefoon
* Ik lust geen: Hutspot

* Ik ben gek op: Pasta pesto met kip
* Ik word kwaad als: Ik verlies met
voetbal

* Een slechte eigenschap van mezelf: Dat
ik vaak te laat kom

* Mijn favoriete vakantie: Aan het strand
in Italië
* Mijn favoriete muziek: Top 40 muziek

* Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Netflix

* Het leukste in het dorp: De Schoonrewoerdse markt
* Dit wil ik worden: Arts

* Dit moet anders in het dorp: -

* Tip voor jongeren: Doe je eigen ding,
trek je niet teveel van anderen aan.

* Waar wil je zijn over vijf jaar? Ik hoop
over 5 jaar Geneeskunde te studeren en
in de Eredivisie te spelen.
* Wat staat er op je bucketlist? Een reis
naar Brazilië maken.
* Welke vraag uit deze lijst kan anno
2021 echt niet meer? * Heb je een suggestie voor een leuke
nieuwe vraag? Wie wil je nog eens
ontmoeten?

* Mijn antwoord hierop: Memphis Depay
* Volgende vragen aan: Guerline Rijneveld

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

Aalscholver
Buizerd
Duif
Eend
Ekster
Fuut
Gors
Goudvink
Grutto

Hop
Kievit
Koolmees
Kraai
Leeuwerik
Meeuw
Merel
Mus
Raaf

Reiger
Taling
Winterkoning
Wielewaal
Wulp
Zwaan

Vul hier de overgebleven letters in op chronologische volgorde



WO N E N WO R DT B E LEVE N
MET AL ONZE MERKEN:

A N TA , A U P I N G , B E R T P L A N TA G I E , C A S T E L I J N , C H R I S T I A N

F I S C H B A C H E R , C L O A K , D E P L O E G , E A S T B O R N , G E L D E R L A N D , H A L A , H A R V I N K , H ü L S TA , J A B ,
JORI,

KENDIX,

LEOLUX,

L I N T E LO O ,

M E TA F O R M ,

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R

Een ‘knarrenhof’ in Schoonrewoerd?
In de vorige Klepper deed raadslid André van
der Leest een oproep aan de inwoners van
Schoonrewoerd (en omgeving) of er dorpelingen zijn die de bouw van een zogenaamd
‘knarrenhof’ in Schoonrewoerd op willen
pakken. Een ‘knarrenhof’ is eigenlijk een
verkeerd woord; het gaat hierbij om woningen
voor ouderen en jongeren (starters) samen in
de vorm van een hofje. Omdat het niet echt
storm liep heeft André ons als dorpsvereniging
gevraagd om dit op te pakken. Dat doen wij
uiteraard graag. Een eerste stap is dit artikel
met een oproep voor belangstellenden voor
deze woonvorm.

aan ons als Dorpsvereniging door te geven. Dit
kan via het e-mailadres van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd:
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com. Graag opgave van naam,
aantal personen, geboortedatum(s) en huidig
adres. U kunt ook een briefje met dezelfde
informatie afgeven bij één van onze bestuursleden of op het adres van ondergetekende,
De Bongerd 22. En als u tips of opmerkingen
heeft: dan lezen wij dat graag. Misschien een
andere naam voor ‘de knarrenhof’?...
Belangstellenden en betrokkenen worden
persoonlijk op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.

Wat is een ‘knarrenhof’?
Een ‘knarrenhof’ is een kleinschalig bouwproject waar de
woningen rondom een hofje
worden gebouwd. In het
midden ligt een gezamenlijke
tuin, die door alle bewoners
gezamenlijk
kan
worden
onderhouden.
En
voor
diegene die dat niet kan, kan
een buurman of buurvrouw de
helpende hand bieden en kan
iedereen ervan genieten. Het
is geschikt voor - met name
- ouderen en jongeren die op
zichzelf willen wonen. Uitgangspunten bij
zo’n bouwproject is dat ouderen langer
thuis kunnen blijven wonen, jongeren
makkelijker een woning kunnen vinden
en over en weer een zorgzaam oogje
in het zeil wordt gehouden. Wil je meer
weten, kijk ook eens op: https://knarrenhof.nl
Zo zou het er ongeveer uit kunnen zien…
Voordat wij met de gemeente in gesprek
gaan over welke mogelijkheden er zijn in
Schoonrewoerd, willen wij als Dorpsvereniging weten of er voldoende belangstelling is voor zo’n project in ons dorp.
En voor alle duidelijkheid: er is nog
geen sprake van een locatie of termijn waarop
dit gerealiseerd zou kunnen worden. Ook de
mogelijkheid van koop of huren is niet bekend.
Maar je moet ergens mee beginnen en dat is
een verkenning naar de belangstelling.
Wij willen dan ook iedereen die het wonen in
een ‘knarrenhof’ wel ziet zitten vragen om dit

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor
andere doeleinden gebruiken. Uiteraard zullen
we het nieuws ook delen in de Klepper.
namens het bestuur van
Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bert van Toor

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!

Blijk van waardering…
Gedachten van een rouwend gezin

Marien de Jong

31 mei 2002 - 6 maart 2021
Vanuit de wirwar aan gedachten rondom het
overlijden van onze zoon Marien hebben wij
herhaaldelijk gezegd “wat een meeleven…,
wat een betrokkenheid…”. En zo op papier ziet
dat er zo simpel uit, maar wat weten wij ons
gedragen op de gebeden en betrokkenheid
van onder andere onze dorpsgenoten!
Dagelijks zat onze brievenbus vol kaarten,
zelfs zo vol dat we met een boodschappentas
het trapje naar de brievenbus opliepen, omdat
we ze anders niet konden dragen. Mensen
die we alleen van naam kennen, of zelfs dat
niet eens, hebben hun betrokkenheid en
meeleven getoond. Zijn er wel woorden om te
omschrijven hóe goed dat voelt?
Het is de angst van haast iedere ouder bij het
horen van een sirene: is hij/zij thuis? Het zal
toch niet…
In de nacht van 6 maart werd dat bij ons
realiteit. De sirenes waren inderdaad voor
ónze zoon. Vrijdagavond 5 maart ging hij op
weg naar Everdingen om daar bij een vriend
nog drie andere vrienden te ontmoeten. Al
zó lang elkaar niet gezien en live gesproken…
Maar de avondklok dan? “We mogen daar
blijven slapen”. Maar aangezien er een schaap
moest lammeren wist Marien niet of hij het tot
het einde van de avondklok uit zou houden.

In de nacht besloot hij alsnog naar huis
te gaan, want stel dat dat schaap toch was
begonnen en het zou misgaan... Uit liefde voor
de schapen ging hij op pad.
Hij was bijna thuis. Slechts een paar honderd
meter van huis, in de laatste bocht die hij
moest nemen, is het fout gegaan. Waarom?
Hoe dan? Dat zijn vragen die nog openstaan.
En misschien krijgen we daar ook geen
antwoord op. Dat zal moeilijk zijn, maar we
mogen het aan God overgeven. Ons leven is
in Gods handen. Hij heeft een plan met ons
leven, dat van u en jou en dat van ons, en had
dat ook met het leven van Marien. God heeft
het beste met ons voor, maar meestal denken
wij het beter te weten en gaan we onze eigen
gang. En tóch houdt Hij ons vast. Als dát geen
liefde is…!
Vele hulpdiensten hebben gevochten voor het
leven van Marien. We denken hierbij aan de
mannen van de brandweer uit ons dorp. En
eenmaal in het UMC hebben wij verbaasd
gestaan van al het zorgpersoneel dat bij één
persoon betrokken is. Wat een zegen dat we in
een welvarend land wonen! Ook voor ons als
ouders was er alle aandacht en warme zorg,
zowel van de politie als van de verpleging. Die
is er zelfs nu nog!

Maar het gevecht moest worden gestaakt.
Door inwendige verwondingen stonden ook
de trauma-artsen machteloos. Wat er op zo’n
moment door je heengaat, is met geen pen
te beschrijven… Onze jongen, zo bruisend van
energie en zo veelbelovend; de gangmaker
in huis; de stoere broer van onze meiden; de
bink die overal rotzooi had slingeren, maar
zich er niet voor schaamde voor z’n moeder te
stofzuigen…
Voorbij. Nooit meer. Echt beseffen doen we het
nog steeds niet ten volle. Wat een gemis en
wat een verdriet. Marien nam een grote plek
in. Niet alleen in ons gezin.
Maar ook: wat een troost! Ons geloof of liever
gezegd: de God van ons geloof geeft ons
steeds opnieuw de kracht! Juist omdat Hij een
plan heeft met ieders leven weten wij dat dit
sterven niet zinloos is. En helemaal begrijpen
zullen we het nooit, dat hoeft ook niet. Dat zou
betekenen dat we op gelijke hoogte met God
staan…, en als Hij op mijn hoogte staat is Hij
maar beperkt.
Het was onze behoefte iets te delen met onze
dorpsgenoten, onze waardering uit te spreken
voor jullie medeleven, onze dank voor alle
gebeden. Ook de praktische hulp: het openstellen van de kerken en de Noachschool,
zodat we meer gasten uit konden nodigen om
via een livestream de rouwdienst bij te wonen.
Het doet ons denken aan een tekst uit de bijbel
waarin de christelijke gemeente wordt vergeleken met het lichaam; ieder deel (ledematen,
organen, spieren…) heeft een andere functie,
maar de lichaamsdelen kunnen niet zonder
elkaar. En als er iets mis is in een ogenschijnlijk niet zo belangrijk of vitaal deel, heeft toch
het hele lichaam er last van: als één lid lijdt,
lijden alle delen mee.
We gaan afronden (Marien had een hekel
aan lange preken ): het is onmogelijk om
iedereen persoonlijk te bedanken, al zouden
we dat wel het liefst doen. We zijn er nog lang
niet, daarom vragen we of jullie willen blijven
bidden voor ons als gezin. Het sterven van
Marien heeft een doel. Wij bidden dat velen
zullen beseffen dat het leven zónder God leeg
is en mét God niet te bevatten goed!
Een hartelijke groet van
Gerbrand en Arja de Jong
Corine - Joanne - Arjette - Hanna

Beelden van Leerdam

en van Schoonrewoerd, Oosterwijk en Kedichem
Wie tegenwoordig beelden van gebouwen,
gebeurtenissen of personen wil vastleggen
heeft genoeg aan een mobiele telefoon met
camera. In vroeger eeuwen was dit uiteraard
geheel anders.
Tot aan de uitvinding van de fotografie was er
een aantal topografische tekenaars dat tekeningen en prenten maakte van ons historisch
erfgoed. Bekende namen waren Andries en
Gerrit Schoemaker, Abraham de Haan, Cornelis
Pronk en Jacobus Stellingwerf. Dikwijls waren
deze tekeningen gebaseerd op door anderen
gemaakte schetsen die nogal eens onbetrouwbaar waren en al met al berustte het resultaat
op veel fantasie en kwam niet overeen met de
werkelijkheid.

Kijk alleen al eens naar het aantal schetsen en
schilderijen die Weissenbruch van de Steigerpoort maakte.
Op cartografisch gebied waren ook meerdere
bekende tekenaars actief. Denk aan Jacob van
Deventer en Blaeu. Vinden we op de oudste
landkaarten meestal alleen de plaatsnaam
met enkele willekeurige gebouwen, later zien
we in detail uitgewerkte plattegronden. En ook
hierbij moeten dikwijls wel de nodige vraagtekens gezet worden.

Vooral in de 18e eeuw zijn duizenden van
deze tekeningen gemaakt. Ook van Leerdam
treffen we dit soort tekeningen aan, alsook
van Schoonrewoerd, Oosterwijk en Kedichem.
Meerdere tekeningen van Schoonrewoerd zijn
nog niet eerder gepubliceerd.

We hebben nu al deze tekeningen, schilderijen
en kaarten bijeen gebracht en overwegen dit
als boek in onze Historische Reeks Leerdam uit
te brengen. Elke afbeelding is hierbij voorzien
van een toelichting. Het boek krijgt een
omvang van ca. 250 pagina’s op ons bekende
oblong formaat 30 x 24 cm. De kosten zullen
afhankelijk zijn van de oplage.
Middels dit artikel willen wij graag peilen
in hoeverre er belangstelling bij u bestaat
voor een dergelijke uitgave. U kunt dit
aangeven via de winkel op onze website
(www.historischeverenigingleerdam.nl,
kijk
bij: Beelden van Leerdam), via e-mail naar
ablom@blomleerdam.nl of telefonisch op 06
30 21 88 14. Het verplicht u tot niets.

Verder waren meerdere schilders actief in het
vastleggen van gebouwen en landschappen.

Annette Blom
Bestuurslid Historische Vereniging Leerdam

In en om het dorp

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

Paas
wandeling
Misschien heeft u het zien hangen in het dorp:
achter ramen van huizen: grote QR-codes,
bladen met puzzels, raadsels. Een boom met
paaseieren, een tafeltje naast een huisdeur
met dingen in een plastic bak, een houten
kruis tegen de muur van de kerk met briefjes
erop gespijkerd… Het was allemaal onderdeel
van de Paaswandeling.

De Gereformeerde Kerk heeft rond Pasen dit
jaar een aantal activiteiten opgezet. Dominee
Piet van Midden en de liturgiecommissie wilden
graag de band met de gemeenteleden thuis,
onderling en met de kerk, versterken. Dat is
lastig in deze tijd van maatregelen vanwege
corona. Dan moet je creatief worden…
Er is een boekje gemaakt voor de veertig dagen
tijd (de tijd voor Pasen) met voor elke dag een
stukje tekst om te lezen en te overdenken en
op elke zaterdag een activiteit. Dat kon zijn:
stuur een kaart, of geef een bloemetje weg,
bak matses en deel ze uit, maak een wandeling
met… Er was veel te doen, kleine gebaren aan
en voor elkaar. Het werd uiteraard ook heel
grappig als de een voor de ander hetzelfde
wilde doen…
Dan kon je gewoon oversteken: jij mijn bloem
en ik de jouwe en daar even pret om hebben,
even een praatje over maken. Het droeg mooi
bij aan het doel: zie elkaar.
De veertigdagentijd eindigt in de Stille Week.
In de kerk misschien wel de meest aangrijpende en wonderlijke week. De week van
het lijden, het verraad, de dood, maar ook
de week van de opstanding, van leven, van
hoop en trouw. Dat is wat dus ook terugkwam
in die wandeling. Je nam een personage aan
in de tijd van Jezus en je ging op weg naar
Jeruzalem. De opdrachten en raadsels lieten
je nadenken over Pilatus, over de vrouwen
rond Jezus, over de Romeinse soldaat en over
de dienaar in de tempel. Ieder in zijn eigen
rol, deel van het grote verhaal, tobbend over
vragen en dilemma’s. En met steeds die vraag:
en wat zou jij doen?

Tijdens de Stille Week hebben we in de kerk
met een heel klein gezelschap de vieringen
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag en Paas Zondag vormgegeven. Het
werd een prachtige en intense week.
We zaten allemaal rond een groot wit kruis en
namen zo de mensen thuis via uitzendingen op
Kerkdienstgemist.nl mee in het verhaal over
Pasen. U kunt het nog steeds terugkijken, zeer
de moeite waard.
Tijdens de wake op Stille Zaterdag mochten
we het Licht weer aansteken. Een moment
waar je stil van wordt: opstanding, vergeving
van zonden, een nieuwe kans op nieuw leven
elke keer weer. De tekst uit het lied dat daarbij
klonk, geef ik u mee:
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn. (lied 601)
Want we mogen weten en ervaren dat we er
niet alleen voor staan. Dat is waar we als liturgiecommissie vorm aan wilden geven: Gods
liefde en trouw voor alle mensen in de vorm
van gewone kleine gebaren en in de vorm
van diensten die iets van Gods Licht zichtbaar
maken.

Schoonrewoerdse
wintergasten
In deze interviewserie zijn inmiddels 6 dorpsgenoten geïnterviewd: Wim Scherpenzeel,
Kees de Korte, Farhad Foroutanian, Jolanda
Lemcke, Rien de Jong en Frank Lakerveld.
De YouTube video’s van de interviews zijn
beschikbaar via de Facebook pagina van
Wintergasten Schoonrewoerd (www.facebook.
com/wintergastenschoonrewoerd)
Heeft u geen Facebook, maar wilt u
graag kijken? Stuur een mailtje naar:
wintergastenschoonrewoerd@gmail.com
Dan krijgt u een linkje toegestuurd.

Koningsdag 2021
Oh, wat hadden we gehoopt om weer gezellig
met elkaar te kunnen zijn. Samen activiteiten doen, lekker met alle kinderen uit het
dorp pannenkoeken eten. Onder het genot
van een lekkere wafel en een bakkie koffie bij
elkaar aan tafel te schuiven en gezellig even
bijkletsen. Ja, wat zou dat mooi zijn, maar
nee, ook deze Koningsdag moet nog steeds
coronaproof.
Toch laten we ons niet uit het veld slaan. Alle
activiteiten van de Oranjevereniging zijn in
coronatijd doorgegaan. Soms in aangepaste
vorm of na 5 verschillende plannen pas de
juiste vorm. Maar ook nu gaat Koningsdag door.
Er kan en mag niet veel, maar we hebben toch
geprobeerd om weer iets leuks te bedenken
voor jong en oud. Wij vragen jullie om je aan
de regels te houden die op dat moment gelden.
En bij coronaklachten: blijf thuis. Zo wordt
het voor iedereen toch een leuke Koningsdag.
Hieronder volgt het programma.

Vlaggen
In Schoonrewoerd zijn we erg trouw met
vlaggen op Koningsdag. Ook dit jaar willen
we vragen om massaal te vlaggen, maar
misschien is het ook leuk om iets extra te doen
in de tuin of voor het raam. Wij denken aan
een extra vlaggenlijn of een paar grote trossen
ballonnen. En misschien wel iets leuks met
de hele straat. Denk bij een vlaggenlijn over
de straat heen wel aan de hoogte, zodat de
containers wel nog opgehaald kunnen worden
(4.20 hoog). Wat zal dat zorgen voor nog meer
sfeer in het dorp. Hopelijk zien we veel extra
versierde tuinen. Succes met versieren.

Lawaaiconcert 9.45 – 9.55 uur
Vorig jaar was dit een groot succes, daarom
gaat deze op herhaling. Het maakt niet uit wat
je pakt: of het nu een paar pannendeksels zijn
of een emmer met een stok, een ratel of een
muziekinstrument… als het maar veel lawaai
maakt, is het goed. Door het hele dorp moet
het te horen zijn. Bij elkaar mag, maar let wel
op de 1.5 meter afstand ( het is niet leuk om
op te schrijven maar, het is niet anders).

Het Wilhelmus vanaf de toren
Omdat er ook dit jaar geen aubade is, spelen een
aantal muzikanten uit het dorp het Wilhelmus
vanaf de toren. Dus na het lawaaiconcert even
met elkaar het Wilhelmus zingen. Hoe mooi
zou dat zijn. Zover wij hebben gehoord, is er
waarschijnlijk rond 10.00 uur een toespraak
van onze koning. Gelijk een mooi moment om
even koffie te drinken. En daarna mee te doen
aan onze volgende activiteit.

Als je klaar bent met de speurtocht, moet je de
papieren ook weer inleveren op een van deze
adressen en ligt er een verrassing klaar voor
jullie. Veel plezier en succes met speuren.
Pannenkoekenlunch
Nee, weer geen gezamenlijke pannenkoekenlunch. Maar iedereen die lid is van de Oranjevereniging: houd de dagen voor Koningsdag je
brievenbus in de gaten. Misschien valt er iets
in wat met deze activiteit te maken heeft.

Speurtocht 10.30 – 12.30 uur
Deze speurtocht is voor het hele gezin en gaat
door alle twee de kanten van ons dorp. Om te
voorkomen dat het op 1 punt heel erg druk
wordt, kan de speurtocht op 3 verschillende
punten opgehaald worden. Je moet zelf een
pen meenemen. Ophalen kan op de volgende
adressen:
Agnita de With Masada 5
Anca Spronk
Kalverweg 27
Francis Klijmij Amaliastraat 43
Fietspuzzeltocht
Omdat er niet veel kan, maar wel een stukje
fietsen door onze mooie omgeving, hebben we
een mooie tocht uitgezet voor het hele gezin.
Deze tocht kunnen jullie op je eigen tijd gaan
fietsen. Hij is de hele dag voor jullie beschikbaar. Op de adressen waar ook de speurtocht af te halen is, kunt u ook terecht voor
de fietspuzzeltocht. Als je gaat fietsen, houd
je dan goed aan de 1.5 meter afstand. En ook
de groepsgrootte die op dat moment geldt.
De tocht is uitgezet door ons. Deelname is op
eigen risico. Let goed op bij het oversteken en
houd je aan de verkeersregels. Inleveren van
de fietspuzzeltocht is op de plaats waar jullie
de papieren gehaald hebben. De winnaars
worden beloond met een heerlijke slagroomtaart. Veel plezier met fietsen en puzzelen!
Oranjevereniging

Samen in beweging naar een gezonde toekomst
met de Nationale Diabetes Challenge 2021
Fit en Vitaal staat in 2021 centraal in de
gemeente Vijfheerenlanden. Wat is er dan
mooier om vanaf maandag 3 mei aanstaande
20 weken met elkaar onder begeleiding van en
in samenwerking met diverse zorgverleners te
werken aan een gezonde toekomst en betere
conditie? U bent van harte uitgenodigd om
mee te wandelen.
Wat is de Nationale Diabetes Challenge?
De Nationale Diabetes Challenge is een 20
weken durend wandelevenement van de Bas
van de Goor Foundation. Samen wekelijks
wandelen in de buurt is gezellig en goed voor
de gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld
voor zowel mensen met diabetes als zonder
diabetes. Bewegen is namelijk goed voor
iedereen!
Locaties wandelingen
Maandagavond 3 mei om 19.00 uur start de
eerste wandeling in Vianen en maandagmiddag
en donderdagmiddag wordt er respectievelijk
in Schoonrewoerd en Leerdam gelopen.
Er wordt rekening gehouden met uw wandelniveau en de afstanden worden rustig
opgebouwd. Uiteraard wordt er gelopen
volgens de Covid-19 maatregelen die gelden
volgens het RIVM.

Meer weten?
U kunt contact opnemen met René Nagtegaal
van ReNa Wandelsport, te bereiken op
06-52457299 of via e-mail:
info@renawandelsport.nl. Uiteraard kunt u ook
contact opnemen met uw huisarts voor meer
informatie. Inschrijven kan via de website:
www.nationalediabeteschallenge.nl/
vijfheerenlandenbeweegt
Verdere achtergrondinformatie
De Nationale Diabetes Challenge is een
bewezen effectieve wandelinterventie van de
Bas van de Goor Foundation. Bij deze interventie werken professionals uit het zorg-,
sport- en sociale domein samen om mensen
(met en zonder diabetes) op een laagdrempelige manier in beweging te brengen.
Gedurende 20 weken wandelen deze professionals één keer per week mee met een groep
deelnemers om samen te werken aan een
gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. Dankzij hen hebben er in de afgelopen
vier jaar al ruim 15.000 mensen de stap naar
een gezondere leefstijl gezet.
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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’
Het voorjaar begint. Het voorjaar trekt zich
niets aan van pandemie, lock-downs, afstand
houden en al die maatregelen. Het voorjaar
kriebelt en groeit, fluit, zingt en speelt. Het is
niet te houden… Op ons toilet hangt al jaren
een ‘Loesje-verjaardagskalender’ met voor de
maand maart de prachtige zin:

voorjaar: wat moet dat asfalt jeuken.

Ik denk dat het prachtig weergeeft wat er
buiten gebeurt. Er komen vogels terug van
ver. Er kruipen insecten uit allerlei hoekjes
en gaatjes. En er groeit van alles, uit wortelstokken, uit kiemend zaad, uit bloembollen en
-knollen. Zo’n mooie tijd, juist nu.
Voor de Natuur- en Vogelwacht is het nog
steeds, net als overal, een rare gesloten
situatie. Sinds 27 maart is er gelukkig weer
enige activiteit: bestellingen in de winkel
kunnen worden afgehaald en het jeugdseizoen is begonnen. De scholen zijn weer open,
dus de jeugd is ook bij ons weer welkom. Kijk
op de website wat er wanneer te doen is. We
doen vooral buitenactiviteiten, dat is veiliger
en natuurlijk: BUITEN GEBEURT HET!
Wees welkom.
(Bestuurs)leden van de natuur- en vogelwacht nemen volop deel aan ontwikkelingen

in onze streek. Denk aan het overleg met de
gemeente Vijfheerenlanden en met het ZuidHollands Landschap over de energietransitie,
over de versterking van de Lekdijk en ook over
de versterking van de boezemkades van de
Zederik. Belangrijke onderwerpen waarvan de
gevolgen tot ver in de toekomst reiken. Wilt
u daar over op de hoogte blijven: bezoek de
website en lees ook het verenigingsblad: De
Domphoorn.
In dat magazine, dat vier keer per jaar uitkomt,
staat normaal gesproken veel over activiteiten en excursies die zijn geweest en gaan
komen. Helaas is dat nu niet zoveel. Extra
leuk is dan dat de redactie van De Domphoorn
uitgebreider stil staat bij gebieden, personen
of beroepen van onze streek. Zo was in het
maartnummer een lang en interessant artikel
gewijd aan het griendwerk, de hoepelmaker
en de kuiper. Aart Horden vertelt over zijn
jeugd in de griend, over ‘keuchiesbotter’ en de
‘martelpaal’. Alleen die verhalen lezen maakt
het lidmaatschap al waardevol. U bent al lid
voor €12,50 per jaar. Kijk eens op de website.
Ook leuk om iemand cadeau te doen.
Nu de winkel voor bestellingen weer open
is, kunt u dus nestkastjes, boeken en leuke
cadeautjes, fruitsap en appelstroop weer volop
inslaan. Maak dan meteen even een wandeling
achter de Schaapskooi. De natuur verandert
nu met de week. We zien u graag.
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht

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

1.

Naam:

2.

Adres: Overheicop 72a in Schoonrewoerd.
Geboortedatum: 17-02-1980.
Geboorteplaats: Schoonrewoerd.
Beroep: koper- en zinkwerker.
Samenwonend met: Wilma.
Kinderen: Saar en Liz.
Huisdieren: hond, kat, konijnen, cavia’s
en kippen.
Hobby’s: voetballen.
Leuk in je werk: het ontmoeten van
nieuwe mensen en het maken van mooie
projecten.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: tijdsdruk.
Lievelingsmuziek: Rock.
Wat voor soort Tv-programma’s vind
je leuk/interessant: sport en actiefilms.
Favoriete lectuur/boeken: Veronica
Magazine.
Doe je aan sport, zo ja welke sport: ik
voetbal bij HSSC’61.
Lievelingseten: Chinees.
Mooiste auto: Audi of Volvo.
Mooiste/leukste vakantieland:
Oostenrijk.

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Arno Brouwer

19. Favoriete vakantiebesteding: skiën.
20. Wat vind je van politiek: interessant.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: Het Kontakt om op de hoogte te
blijven van regionieuws.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: ik ben geboren in Schoonrewoerd en woon nu weer in het huis waar
ik geboren ben.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: niet zoveel vrees ik.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: het
einde van Overheicop.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de
tunnel.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: ik mis
eigenlijk niets.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: dat de lokale
winkels nog steeds aanwezig zijn.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
dat er niet altijd begrip is voor elkaars
mening.
29. Waar ben je trots op: op mijn gezin.
30. Waar heb je spijt van: spijt hebben vind
ik zonde van mijn energie. Het is hoe het
is.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: niemand specifiek.

32. Wat is je hartenwens en waarom:
samen met Wilma oud worden op Overheicop.
33. Voor het laatst gehuild: ik denk bij de
geboorte van mijn dochters.
34. Leukste jeugdherinnering: de tijd op
het voetbalveld met mijn vrienden.
35. Droomvakantie: met mijn gezin op
wereldreis.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: ik zou
het niet weten.
37. Waar maak je je boos over: zo min
mogelijk. Verspilde energie.
38. Waar ben je blij mee: ons nieuwe huis.
En dat iedereen om me heen gezond is.
39. Waar heb je moeite mee: om ’s avonds
mijn ogen open te houden en een film af
te kijken.
40. Welke hoop koester je: dat de Covid
pandemie snel onder controle is.
41. Goede eigenschap: bijna altijd vrolijk.
42. Slechte eigenschap: ik kan slecht nee
zeggen.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: mijn familie en mijn werk.

Bouwen aan
Overheicop

44. Waar maak je je het meest zorgen
over: ik zie het zonnig in!
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: op wereldreis met mijn
gezin.
46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo
door!
47. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: ik zou het
niet weten.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: meer faciliteiten voor kinderen
en jongeren in het dorp.
49. Vraag van Marit Visscher (50 vragen
vorige keer): Hoe is het om weer
terug te zijn in Overheicop na een
aantal jaren: het voelt als thuiskomen.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Erik Vroege.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe is het om
brandweerman te zijn in je eigen dorp?

Vogels in de regio
En dan… is het lente en dat laten ook de
vogels volop aan ons weten. Nu dat een groot
gedeelte van onze vogels is teruggekeerd uit
het zuiden en de zon warmte af geeft, is de
vogellente begonnen.
De vogels zijn bezig met nestbouw en het
leggen van de meest prachtige en tere eitjes.
Ze laten zich meer zien en vooral horen. Met
name in de ochtend, maar ook de avond is
geliefd.
Op een mooie lenteochtend te vroeg wakker?...
Grijp je muzikale kans en ga ze aanhoren en je
dag is goed.

Ook de fitis maakt zijn nest in lage begroeiing;
een prachtig bouwsel met een dikke laag
veren binnenin. Je kunt hem zien en horen
in bosschages van jonge populieren, els en
meidoorn. Denk bijvoorbeeld aan het bosje
om de Wiel, maar ook het verlengde van Overheicop en natuur langs de Diefdijk is hiervoor
heel geschikt.
Zwartkop

Tjiftjaf
Voor veel vogelaars is de tjiftjaf een van de
eerste lentebodes die vanuit het zuiden, ergens
half maart in Nederland aankomt. Je kunt hem
overal zien en horen (ook tijdens een rondje
Wiel); speels, wat onrustig dartelend in de
boomtakjes en roept aanhoudend zijn eigen
naam. Ze kleuren olijfgroen tot bruin met een
wat crème/vuilwitte borst.
Ook kunnen ze een territorium in een grote
tuin hebben en een nestje maken in lage
begroeiing, zelfs tussen brandnetels.
Tip voor elke tuin en zeker ook boerenerf: laat
achterin een stuk tuin/erf wat ‘rotzooierig’ zijn
en geniet ervan.
Fitis

Dit is een kleine zangvogel met een zwart petje
(bij het vrouwtje bruin). In een grote tuin met
bomen zul je hem vooral horen; een korte
melodieuze zang met heldere hoge tonen.
Het doet misschien even aan de merelzang
denken.
Is in onze regio overal te horen als er bomen
en struiken zijn. Ga bijvoorbeeld eens aan
de picknicktafel eind Overheicop of achter de
Wiel zitten op een mooie lenteochtend…

Dat is de andere lentebode uit het zuiden
waar de vogelliefhebber op wacht, ook omdat
de lente dan echt begonnen is. De fitis komt
meestal circa 14 dagen later dan de tjiftjaf, en
laat zich dan met een prachtig, wat weemoedig
liedje horen. De zang is het verschil tussen
deze twee, want verder lijken ze erg op elkaar.

Gekraagde roodstaart
Als kind ontdekte ik in onze oude hoogstamboogaard een nestholte en was betoverd door
een vogel die in en uit vloog: de gekraagde
roodstaart, een kleine zangvogel met een
oranjerode borst en zwarte keelvlek. Echt een
favoriet, voor mij en ook voor menig vogelliefhebber.

Helaas… door intensieve landbouw is de
leeuwerik sterk afgenomen. Als je in onze regio
langs een weiland fietst/wandelt waar aan
weidevogelbeheer wordt gedaan, heb je nog
een kleine kans op een zingend stipje hoog
in de blauwe lucht. En anders toch maar
eens naar een Waddeneiland of heidegebied
afreizen.

Vorig seizoen hebben we ze kunnen bewonderen op twee plekken in de buurt waar ze een
nestkast bezetten. Maar ook in de bloeiende
hoogstammen langs de Diefdijk richting viaduct
A2. Zo nu en dan even stilstaan… luisteren en
kijken… en wie weet is het je geluksdag!

Onze weidevogels
De Grutto maakt misschien wel het allermooiste lentegeluid. Ik heb teveel tekst nodig
voor deze prachtige weidevogel, die helaas
sterk in aantal achteruit gaat.
Deze vogel is afhankelijk van een wat gevarieerd weiland, waar ook nog wat kruiden in
voorkomen. Maar vooral het maaibeleid… later
maaien, mozaïekbeheer en bescherming van
de nesten. Helaas… een enkele boer uitgezonderd (waarvoor alle lof)… maar bij maaien
vanaf ongeveer 5 mei is de grutto kansloos. Dit
geldt ook voor de kievit en de Tureluur.

Veldleeuwerik

Ga dan maar op pad om de geschikte weilandjes
in onze regio te ontdekken en geniet van de
serenades in het luchtruim.
Hoog in de lucht boven een hooiland, langdurig
zingend om daarna baltsend naar beneden
richting het nestje te dalen. Ik weet nog dat
ik dan in ons hooiland het nestje ging zoeken
wat een enkele keer lukte. Dan was ik zo blij
als een kind…

Onze vogels in het riet
Blauwborst
Deze vogel is toegenomen en menig fotograaf
wil dit mooie vogeltje vastgelegd hebben.
De blauwborst heeft een mooi zangetje en ook
nog met een baltsvlucht erbij; wat wil je nog
meer?

Waar veel riet en struweel is heb je grote kans
om deze vogel te ontdekken. Deze gebieden
kom je tegen bij de Zouweboezem, langs
de Linge, Zuiderlingedijk of bijvoorbeeld de
vogelboulevard ter hoogte van Everdingen.
Deze waarneming is iedereen gegund!

Als je de Zouwewandeling doet heb je een
grote kans om er een tegen te komen. Wie
weet hoor je ook nog wel het geluid van de
roerdomp of waterral.
Zwarte stern
Een sierlijke stern die in april uit het zuiden
terugkomt en langs de Zouwe in een kleine
kolonie broedt. Vlak voordat ze aankomen
worden hier speciale vlotjes neergelegd waar
ze hun nest op kunnen maken.
Veel fotografen willen hier hun beste foto
maken, vooral wanneer ze hun jongen kleine
visjes aanreiken. Ga kijken zou ik zeggen,
maar houd wel afstand. Ook langs de Linge
richting Arkel zijn ze te zien.
Ook in het riet: de rietzanger, de kleine
karekiet, de snor, rietgors en cetti’s zanger.
Tip: maak een Zouwewandeling of -fietstocht
van het fietspad vanaf de Vlietsbrug naar
Leerdam. Bewonder de rietstroken langs de
Linge, langs de Zuiderlingedijk.
Ook te bewonderen achter de Wiel, maar ook
wat verder bijvoorbeeld tijdens een Lingeoeverwandeling in Kedichem en Heukelum.
Nog een tip om er een beetje meer van te weten
te komen: Bekijk eens een gratis vogelapp als
‘Vogels van Nederland’.
Purperreiger
Zie je een wat bruinpaars ogende reiger langs
de slootkant? Dan is het een purperreiger.
Deze broedt in een kolonie in het riet, bijvoorbeeld langs de Zouwe bij Meerkerk/Ameide.
Deze reiger doet zo nu en dan een uitstapje
naar onze sloten om visjes, kikkers en modderkruipers te vangen.
Dus kijk je naar een blauwe reiger? Het kan
zomaar een purperreiger zijn.

Jaarmarkt Schoonrewoerd
verplaatst naar 2022
Beste Schoonrewoerders,

Als laatste onze Boerenzwaluw en
een klein pleidooi. Heb je een geschikte schuur
of schuurtje (van erg oud tot nieuw)? Geef ze
de gelegenheid om binnen hun nest te maken.
Wandeltips op een rij
 Rondwandeling Acquoyse meer vanaf Vlietsbrug (langs de Vliet een rietkraag en nieuwe
natuur)
 Achter de Schaapskooi (kort, maar gevarieerd)
 Bolgarije (einde Zijderveldse laan)
 Waterliniepad vanaf hoogte Asperen
 Wandeling vanaf fort Werk aan het Spoel
naar Everdingen (langs de Lek)
 Fietspad vanaf Overheicop naar het Merwedekanaal
 Wandeling Heukelum met Linge en trekpontje
Heb je een
vraag, tip, opmerking, een
leuke ontdekking of wil je een favoriete vogel
met tekst en illustratie in de Klepper… Stuur
dan een mail naar: de-wetering@kpnmail.nl
Tekst en illustratie
Bas Middelkoop
Volgende rubriek: zomer en vakantievogels

Tot op heden worden er geen vergunningen
verleend voor evenementen. Na overleg met
de gemeente hebben we besloten dat de
jaarmarkt ook dit jaar geen doorgang kan
vinden.
Achter de schermen gaan wij door met de
organisatie voor 2022, we gaan er vanuit dat
we volgend jaar onze vertrouwde markt weer
kunnen organiseren in de bekende vorm.
#staysafe en hopelijk tot in 2022!
Marktcomité Jaarmarkt Schoonrewoerd

Collecte
Hersenstichting
In februari is er online gecollecteerd voor de Hersenstichting. Er is €445,opgehaald.
Dank aan alle collectanten en gevers!
Hartelijke groet,
Annerie den Besten

SchaikseWeelde doet!
SchaikseWeelde zet tijdens het jaarlijkse vrijwilligersevenement NLdoet 2021 het hek open
voor belangstellenden. Onze open middag is
op zaterdag 29 mei. Bezoekers zijn welkom
om mee te werken aan een van de klussen.
Het maken van een bijenhotel bijvoorbeeld.
Of voor een kennismaking, een rondleiding,
een praatje met een kop koffie of thee. Of
om gewoon even rond te kijken. Wij zetten
de poort open voor onze buren en het dorp.
Tussen 14.00 en 17.00 uur. Van harte welkom!
Tot dan!
Wim, Floris en Sylvia
SchaikseWeelde
Schaikseweg 79,
4143 HD Leerdam

Broodjes om thuis af te bakken.
Broodjes voor thuis
Steeds meer mensen ontdekken de smaak van
onze broodjes, zoals croissants, pistolets en
stokbroden.
Voorbeeld:
We hebben 4 soorten stokbroden in ons
assortiment: wit en bruin van de klassieke
stokbroden. De houthakkersstokbroden
zijn er eveneens in wit en bruin.

Thuis afbakken?
Wilt u liever onze broodjes thuis afbakken?
U kunt alle broodjes die wij in in de winkel
afbakken ook diepgevroren meenenemen.
Het beste is om de broodjes op tijd uit de
diepvries te halen. ( dat kan gerust een nacht van
te voren) De broodjes en zeker de croissants
bakken dan nog mooier af.
U krijgt van ons een handleiding met de baktijden.

Vaste korting: 10 %
Op alle diepvries broodjes geven wij een korting
van 10 % . Deze korting wordt automatisch
verrekend via de kassa.

Graag tot ziens,
Dagwinkel Schoonrewoerd
be(ste)llen?
03 45 64 12 02 of
kantoor@dagwinkelschoonrewoerd.nl

Praat uit de Raad
90 miljoen!
Tsja, inmiddels is het definitief. De rechter
heeft gesproken, de termijnen om in hoger
beroep (cassatie) te kunnen gaan zijn verlopen
en de geheimhouding op het dossier ‘Niemans’
is opgeheven. Hét moment om er bij stil te
staan en er iets over te zeggen.
Op de eerste plaats: dit doet pijn en ik merk
aan reacties van mensen die ik spreek op ons
dorp dat dit leeft bij velen. Daarbij komen
natuurlijk ook vragen en opmerkingen.
Meermaals gehoord: “We hadden nooit met
Vianen moeten fuseren!” Of ‘In Vianen hebben
‘ze’ er een potje van gemaakt en nou betalen
wij de rekening’.
Ik hoor het aan en merk dat luisteren ook een
vak apart is. Want de inwoners van Vianen
hebben hier net zo min iets mee te maken als
wij: ook hen overkomt dit, zoals de gehele
Vijfheerenlanden!
Het probleem is ruim 40 jaar geleden ontstaan,
vér voor onze tijd! En er is van alles aan gedaan
om het niet zover te laten komen, tot een
aantal schikkingsvoorstellen van de Gemeente
toe. Ja, ik ben er van overtuigd dat alle voorgaande Raden en Colleges hier verantwoordelijk mee zijn omgegaan, steeds op basis van
de dan beschikbare informatie. Voor nu geldt:
we kunnen aan dit verleden niets meer veranderen, maar ik voel wel de verantwoordelijkheid, net als al mijn collega’s in de Raad en de
Burgemeester en Wethouders. Ook de verantwoordelijkheid om iets te doen wat misschien
al véél eerder had gemoeten: er een streep
onder zetten! Afhandelen, ons verlies nemen
en, hoe hard dit ook is, verder doorgaan met
mooie en goede dingen doen voor de Vijfheerenlanden.
De juridische kanten van dit proces zijn nu
afgesloten. Er komt géén vervolg meer. Da’s
klaar, over en uit. En gaan we daar naar terugkijken? Jazeker! Want als lokale overheid
moeten we hiervan leren zodat we dit soort
missers nooit meer maken!
De financiële kant van de zaak is inmiddels ook
rond. Dat wil zeggen: de Gemeente Vianen
had al rekening gehouden met een forse claim

en daarvoor al ruim 40 miljoen opzij gelegd.
De rest van het geld komt van de gelden die
we hebben ontvangen uit de verkoop van de
aandelen Eneco, uit reserves voor grondexploitatie en nog een klein deel uit de algemene
reserves. Dat voorstel is inmiddels goedgekeurd door de Raad en door de Provincie.
Daarmee zijn we ook weer van het preventief
toezicht van de Provincie af.
Maar naast deze twee kanten is er ook nog een
derde kant, een sociale kant. Want door dit
alles kunnen we de komende tijd een aantal
dingen die al op de planning stonden niet
doen, althans niet op korte termijn. Dit geld
hadden wij zo graag ingezet voor bijvoorbeeld
een betere bereikbaarheid van alle kernen met
extra fietspaden, voor openbaar vervoer op
maat, voor de ondertunneling van het spoor
in Leerdam, voor extra bouwplannen, voor
investeringen in duurzaamheid en in sportvoorzieningen. Dat alles kan nu niet doorgaan
op korte termijn. En dat gaan we zeker voelen,
als een gemis, als iets wat ons toch een beetje
is overkomen, is afgepakt. Dat is zuur en daar
moeten we de komende tijd met de Provincie
en de Rijksoverheid nog maar eens goed naar
kijken. Gaan we ook doen!
Het voelt ook onrechtvaardig dat vanuit de
lokale overheid een dergelijk bedrag moet
worden betaald aan een private partij. Ja, ik
weet wel, volgens de uitspraak van de rechter
hebben ze daar recht op, maar dat neemt mijn
gevoel niet weg. Het is zuur, doet pijn maar
het is nu eenmaal zo. Maar hup, er tegenaan!
Vooruitkijken in de toekomst en nieuwe
plannen maken. Dat kunnen we zelf. En daar
wil ik me dan ook, samen met alle collega’s,
graag voor inzetten.
Je weet me te vinden:
M.E.L. Westenburgstraat 13. Via de mail:
a.vd.leest.vvd@vijfheerenlanden.nl
Vriendelijke groet,
André

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
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Op dinsdag 13 april 2021 was het gewoon
een door de weekse dag en ik ging ik naar
school in Vianen. Ik had om 9 uur les dus
moest ik om 8 uur weg. We waren binnen
drie kwartier op school. Als eerste les
hadden we wiskunde, als tweede pso
zorg en welzijn en met dat vak gingen we
appelflappen bakken. Daarna hadden
we mens en maatschappij.
Toen hadden we drama en we moesten
een toneel stukje doen en daar voor
kreeg je een cijfer en ik heb een tien
gehaald met mijn groepje we moesten
zelf een verhaal schrijven en wij hadden
het sprookje sneeuwwitje gekozen en
ik had de prinsessen jurk van mijn zusje
meegenomen.
Daarna hadden we nog mentoruur en
toen naar huis en dat hadden we binnen
een half uur gefietst! Toen ik weer thuis
kwam van een normale schooldag was ik
uit mijn broek gescheurd, oepsie haha.
Ik heb ff gechilled en toen aan mijn 3
toetsen gaan leren biologie, wiskunde en
Engels.
ik geef het tienerdagboek door aan:
Fenne Baker.

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

Wandeling met een Frans accent
Toen wij -jaren geleden- rondkeken in de streek rond de Diefdijk met plannen om hier te
gaan wonen, viel het mij al op: er is iets met dit stukje Nederland. Die kronkelende rivier
De Linge, de boomgaarden, het is iets dat je ruikt, iets dat je voelt… En het is iets dat in
de taal zit. Dorpjes als Acquoy en Rhenoy… Ik kreeg de neiging om dat uit te spreken als:
Akuwa en Renwa… Een beetje op z’n Frans. Het maakte me blij en bracht een vakantiestemming in mij naar boven.
Dat gebeurt bij mij nog steeds. Zeker nu we al
een jaar lang niet even een weekje of langer
naar Frankrijk zijn afgereisd, merk ik dat ik
dat Franse dan maar dichtbij zoek. In het
weekend haal ik croissants bij de bakker. Ik
probeer met een dikke trui en extra sjaal een
zondagmiddag-thuis-terrasje te doen met een
lekker rood wijntje. Ik speur naar ooievaars en
witte reigers door de verrekijker. Het draagt
allemaal bij aan mijn Franse gevoel en dat
troost, dat geeft rust, zelfs als het gewoon
dichtbij huis is.
Op een mooie dag in maart wilden onze
wandelvoeten wel een flink blokje om. Het was
al ruim anderhalve week droog weer, dus ook
onverharde paden kwamen in aanmerking. We
toerden met de auto naar een mooi beginpunt
bij het Acquoysemeer. De verrekijker ging mee
en een fototoestel. Op de rug droegen we een
tasje met thermosflessen en oploskoffie, want
een terrasje onderweg zullen we zelf moeten
verzorgen. Zo stapten we bij het spoor door
het hek en begonnen aan het Rhenoijsche pad.

We hebben 14 km te gaan, als we een stukje
afsteken misschien 9 km, we gaan het zien.
Links naast ons is water, rechts uitgestrekte
graslanden, overal vogels. Het is nog maar
maart, dus er bloeit niet veel, maar overal zie
je al frisgroen, een veelbelovend begin van
alle kleuren die nog gaan komen. Het is echt
meteen lekker struinen: ongelijke graspollen,
her en der toch een behoorlijk nat stuk dus
een beetje soppen, dan weer een hekje door
en een plankbrugje over de sloot. We lopen
richting Leerdam. Langs de Culemborgsche
Vliet volgen we het water naar Het Wiel.
Vanuit beneden lijkt de dijk zo hoog. De tuin
in de bocht aan het begin van Het Wiel ligt er
nog rommelig bij, er is nog rust in de natuur.
We draaien met de weg mee en gaan onder
het spoor door. We praten wat over water.
Afgelopen zomer was er een zorgwekkend
tekort, nu zijn we blij dat we op onverharde
stukken niet helemaal in de blubber zakken.
We lezen over geschiedenis waar het water
als verdediging werd ingezet en de forten
als bewakingseilanden in het water stonden.
En vlak daarnaast staat dan een gemaal om
juist het gebied droog te krijgen en te houden.
Water is vriend en vijand.
We passeren de Leerdamseweg onderlangs
en lopen door het piepkleine gehucht “De
oude Horn”. Het gemaal is de laatste jaren
mooi opgeknapt en er wordt binnen ook hard
gewerkt. We passeren heel wat bouwmateriaal.
Met de rietgedekte, cottage-achtige huisjes is
ook dit weer een stukje van onze streek waar
ik direct een vakantiegevoel bij krijg. Via de
Diefdijk lopen we naar fort Asperen. Vanaf de
dijk is het uitzicht weer heel anders. Leerdam
torent iets achter ons. De uiterwaarden van de
Linge staan er stoppelig bij, maar een groene
waas gloort tussen de geelbruine rietresten.
Kijken en dromen
Tijd voor een kopje koffie. Bij fort Asperen
maken we ons eigen terrasje met kopjes met
een olijf erop en dampende koffie erin.

en droomde van geluk en gezin en stichtte dit
plaatsje. Hij noemde het naar die bron van alle
leven: het water, Aqua… slordig uitgesproken
en verworden tot Acquoy. Zo romantisch.
Maar zo is het helemaal niet. Op Wikipedia
staat meer -en betrouwbaarder- uitleg:
“De naam Acquoy wordt al in 1311 genoemd,
maar er heerst onzekerheid aangaande de
oorsprong ervan. De naam is mogelijk samengesteld uit ofwel de persoonsnaam Akko, ofwel
Germaans *agaza, ekster, en het Germaanse
“ooi”, laag en drassig land. “Ooi” treffen we ook
aan in de namen: Wadenoijen, Poederoyen en
Ammerzoden (= Ammerzoyen). Uit ditzelfde
denken zou de naam “Rhenoy” samengesteld zijn uit “Rhenus” = Rijn, gevolgd door
hetzelfde. Anderen wijzen erop dat “Acquoy”
in oude bronnen vermeld wordt als Eckoy
of Echoy en dat zou als betekenis hebben
laagland van heer Akko of Ekko”. Het zou hier
dan gaan om een Fries edelman maar dit is
zeer onzeker.” Ach, ik ruil mijn berooide Franse
landheer zo in voor een Friese edelman. Toch
een romantische mogelijkheid.
We bewonderen de constructies rond het fort.
We genieten van het water, de vogels en de
rust. We vervolgen de route langs de Put van
Bullee, een kalkmoeras-stukje, beschermd
gebied. Er is nu nog weinig te zien, groenbruine vlakte, maar straks, stel het je voor,
straks… bloeit hier de moeraswespenorchis.

Zeker zo kleurrijk is de grote kalkoen die
rondscharrelt samen met kippen en dameskalkoenen in een stukje afgezette berm langs
de weg. We naderen Acquoy. Wat een naam!
Ik heb altijd gedacht dat het te maken had
met het Franse woord voor water: aqua. De
Linge stroomt er immers langs, water genoeg.
En ik stelde mij voor dat in de Franse tijd een
verdwaalde landheer, berooid en eenzaam hier
een Hollandse schone vond. Hij werd verliefd

6,6 procent scheef
Wij zien de scheve toren van de kerk al staan.
De Betuwse toren van Pisa, heel bijzonder. Met
vrienden en kennissen die de streek niet goed
kennen, gaan we hier altijd even een kijkje
nemen. Op De Wijde Wereld Blog schrijft Peter:
“De toren van de kerk van Acquoy (“akkooi”)
zakte tijdens de bouw meteen al flink één kant
op, vast en zeker door de slechte fundering in
de zompige ondergrond, en als je goed kijkt
kun je zien dat de 15e-eeuwse bouwers dat
best in de gaten hadden en nog hebben geprobeerd hebben de scheefstand te corrigeren.
Tevergeefs, en zo staat het ruim 17 m hoge
bouwwerk maar liefst 1,15 meter uit het lood,
oftewel 6,6 procent, aldus Wikipedia, en dat is
bijna evenveel als de illustere toren van Pisa,
maar die is met zijn 55 meter ruim drie keer
zo hoog en minder plomp van aanzien, zodat
de scheefstand daarvan heel wat spectaculairder oogt, met een gezellige toeristenkermis
als gevolg.
Het graf van Cornelia Pisa
Als je op de begraafplaats naast de Betuwse
toren van Pisa even de tijd neemt de namen
op de grafstenen te bekijken, valt nog een
bijzonderheid op. Hier ligt sinds 1941 Cornelia
Pisa begraven, echtgenote van de predikant
van Acquoy, Nicolaas Hendrik Kuipéri. Volgens
de burgerlijke stand heette zij Cornelia Piza,
maar zij noemde zich Corrie Pisa. Het echtpaar
had elf kinderen.”

Oui, bien sur
We blijven de Linge volgen (een dode arm
van de Linge eigenlijk) en kuieren langs
die prachtige dijkhuizen. Rechts het water,
stukjes land met tuinen, een bootje, een
zitje. Wat is Nederland mooi. In de verte is
Rhenoy al in zicht. We voelen onze voeten en
benen inmiddels wel. Een tweede kopje koffie
onderweg doet goed. Er komt zelfs weer even
zon in beeld, maar ook dreigende wolken in de
verte. Het geeft een spectaculair contrast.
We steken een stukje af en gaan langs de
Rhenoyseweg weer richting Leerdam en Het
Wiel, steken dan de Nieuwe Vliet op richting
het Hoge Veld. Een mooie weg met hoge
bomen, de zon maakt scherpe schaduwen.

Het laatste stukje langs het spoor leggen
we in stilte af. Alle verhalen zijn verteld, alle
gedachten gedeeld. De spieren voelen moe,
het hoofd is prettig leeg. “Deze doen we straks
in mei nog een keer,” zeggen we tegen elkaar.
Of eigenlijk deden we dat in het Frans, om dat
gevoel vast te houden: “…prochaine fois en
Mai. Oui?”
Jolanda & Hans Lemcke

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
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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

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
PAKMETDOR

WIL JE WETEN
WAAR HET ALTIJD
GEZELLIG IS?

P
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LETTER SUDOKU 139
Vul het diagram zo in, dat
in elke rij, elke kolom en
elk blok van 3x3 vakjes de
letters PAK MET DOR één
keer voorkomen. De
letters in de grijze balk
vormen de oplossing.
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Antwoord puzzel 138:
Landwinkel

K

De prijswinnaar is:

E

Overheicop 22
Gefeliciteerd!

T
O

Uw prijs wordt thuisbezorgd!

WIN EEN KADOBON
VAN DE KARWEI

D

A
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WIL VAN DER BLOM

Gesponsord door
STERK BUITENINRICHTING

P

M

A

Stuur vóór 20 mei 2021 de oplossing naar
puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!

www.sterkbuiteninrichting.nl
Tel. 06 34718733
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook inleveren via de brievenbus.
Prins Bernhardstraat 8, Schoonrewoerd.

E

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

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

Nieuws van de Dorpsvereniging
Het laatste nieuws en berichten van het bestuur van DVS
In de afgelopen maanden hebben wij als
bestuur van de Dorpsvereniging diverse activiteiten georganiseerd. Daarover en ander
nieuws valt te lezen in onze berichtgeving in
deze Klepper.
Vorderingen renovatie speeltuin Schoonrewoerd-Oost
Stand van zaken (25 maart) met betrekking tot de speeltuin Schoonrewoerd-Oost:
inmiddels hebben we een definitieve tekening,
waarin de gekozen speeltoestellen staan ingetekend. Hiervoor hebben we een begroting
laten maken, voor zowel de toestellen zelf
als het grondwerk en het plaatsen daarvan.
De begroting, inclusief tekening, is bij het
uitkomen van deze Klepper ingestuurd naar de
gemeente. Nu is het wachten op een reactie
van de ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is. Wij hopen dat de begroting in één keer
wordt goedgekeurd en dat de aanleg van de
speeltuin kan beginnen, zodat er in de zomer
gespeeld kan worden. Wordt vervolgd...
Paasspeurpuzzeltocht
Rondom de paasdagen heeft de Dorpsvereniging een paasspeurpuzzeltocht door het dorp
georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. Door beide wijken waren maar liefst 51
letters op te sporen die samen een zin vormden.

(Het is lente, ik loop te fluiten, zet jij ook de
bloemetjes buiten?). Ze hebben daar één week
de tijd voor gehad. De oplossing mochten ze
op woensdag 7 april inleveren voor iets lekkers

van chocolade en een mini-kweekkastje om
thuis het voorjaar te zien groeien. Die middag
zijn er ook nog wat paashazen gesignaleerd in
het dorp. Het was een geslaagd corona-proof
evenement, we hopen dat dit in de toekomst
weer anders kan.
Wandelbingo
Het weer voor de voorjaarsvakantie zag er
veelbelovend uit. De vrijdag daarvoor kwam
spontaan het idee op voor een activiteit in de
voorjaarsvakantie en dat werd een Schoonrewoerdse wandelbingo. Dezelfde ochtend
werden met een rondje dorp foto’s gemaakt
en ’s avonds konden we de bingokaart op
Facebook publiceren. Er zijn ook formulieren
bij Ad en Tineke’s Dagwinkel gelegd. Gezien
de korte voorbereidingstijd was er geen prijs
aan verbonden, maar puur voor de lol en het
lekker buitenzijn. De reacties waren positief,
zoals een oma die met de kleinkinderen op
speurtocht was geweest. We begrepen dat
ook ouderen zich er het hoofd over hadden
gebogen waar de foto’s waren gemaakt.
Vijfheerenlanden Jeugdpenning
De gemeente Vijfheerenlanden vindt het van
groot belang dat kinderen en jongeren worden
gehoord en willen het belonen als ze zich actief
inzetten voor hun medemens. Ze hebben
daarom de Vijfheerenlanden Jeugdpenning in
het leven geroepen. Voor eind augustus 2020
konden kinderen of jongeren worden voorgedragen. Als Dorpsvereniging waardeerden we
het initiatief van ‘Heel Schoonrewoerd Helpt’
zo enorm dat we deze groep hebben genomineerd. Bijzonder dat een groep jongeren bij
een crisissituatie gelijk een plan bedenkt om
anderen te helpen en dat ook daadkrachtig
in gang zetten. Voor Schoonrewoerd vinden
we het extra mooi dat het jeugd vanuit alle
kerken en leeftijden was. Vanwege corona
werd de uitreiking verzet van november, toen
naar januari en uiteindelijk werd het 4 maart
2021.
Vanuit de gemeente hadden we achter de
schermen goed contact met Heidi van der Poel
en Daan Damsteeg over de bijzonderheden
van deze groep en hoe we de uitreiking in
het geheim vorm konden geven. Helaas was
er vanwege corona geen feestelijke uitreiking
met alle deelnemers mogelijk. Emma van der
Poel werd daarom met een smoesje naar het

vlot verlopen en bleef de
overlast tot een vrij korte
periode beperkt. De werkzaamheden waren gepland
vanaf 15 t/m 26 maart met
daarna een periode tot 9
april voor de uitharding
van het beton. Uiteindelijk
werd de Dorpsstraat al op
24 maart weer vrijgegeven
voor het verkeer en was de
overlast voorbij.

Gemeentehuis in Meerkerk gelokt. De andere
leden van deze groep en wij konden online
meekijken. Tot haar grote verrassing kreeg
Emma van burgemeester Sjors Fröhlich de
Jeugdpenning uitgereikt. De burgemeester
noemde het een prachtig initiatief vanuit jonge
mensen. Commissielid Nel van Ziel roemde
het saamhorigheidsgevoel: “Betekenis geven
aan je eigen leven, iets voor een ander doen,
zonder er iets voor terug te verlangen”!
Als Dorpsvereniging zijn we supertrots op
deze groep jongeren en feliciteren we ze van
harte met deze verdiende prijs! Bij thuiskomst
hebben we ze daarom op het dorpsplein op
friet-to-go getrakteerd! Op gepaste afstand
konden we het zo toch een beetje vieren.
Een terugblik:
Aanpassing middengeleiding Dorpsstraat
Een oude belofte die er nog lag uit de periode
dat de kruispunten op de Dorpsstraat zijn
aangepast, is uitgevoerd. De versleten
klinkers in de middengeleiding op de Dorpsstraat zijn aangepakt en duurzaam vernieuwd.
De bestaande gebakken losse klinkers zijn
vervangen door beton in de kleur rood/bruin
met een steenprint in zogenaamd halfsteensverband. Dit vergt minder onderhoud in de
toekomst en dus lagere kosten.
De werkzaamheden hiervoor zijn vrijwel zeker
geen enkele bewoner uit het dorp ontgaan.
Het heeft in ieder geval wat gemopper opgeleverd over het éénrichtingsverkeer en onvermijdelijke verkeerssituaties. Maar gelukkig
is de uitvoering van het werk buitengewoon

Schoonrewoerd
1.000 jaar
In het jaar 2023 bestaat
ons dorp 1.000 jaar, toen
werd het door Jan van Arkel
gesticht (bron: Wikipedia).
Dat is natuurlijk reden om
te herdenken en dat willen
we een jaar lang doen.
Nu gaan we niet een jaar lang allerlei feestjes
bedenken; er gebeurt al heel veel in ons dorp,
de kunst is om het met elkaar te verbinden.
Het plan is nu om alle activiteiten die er al zijn
een tintje ‘1.000 jaar Schoonrewoerd’ mee
te geven. Gesprekken hierover met de Oranjevereniging waren productief: goeie ideeën,
handvatten en enorm veel zin om dat jaar te
gaan vieren met elkaar.
Op dit moment zijn we vanuit DVS bezig met
een overzicht van activiteiten in ons dorp,
variërend van de maaltijden van het Ouderenkontakt tot de opendeuren route, de dorpsmaaltijd bij de Hervormde kerk tot de zwerfvuilactie ‘Heel Schoonrewoerd schoon….’
We willen met alle partijen samen kijken hoe
we de activiteiten met elkaar in verbinding
kunnen stellen en we kunnen nu ook al zeggen
dat we met een paar heel bijzondere acties
bezig zijn.
Zoals het er nu naar uitziet, start ‘Schoonrewoerd 1.000 jaar’ met Koningsdag 2023 en
eindigt het met de feestweek van 2024.
Heb je ideeën, wil je je nu al aanmelden om
iets te doen of mee te helpen? Neem even
contact met ons op: dorpsverenigingingschoonrewoerd@gmail.com of bel een van de
bestuursleden (telefoonnummers staan voorin
in de Klepper).
bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Gijs Kool Schrijft
•
•
•
•
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•

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
29 april
25 mei
22 juni

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

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

