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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdveertig
Het zomernummer van De Klepper in 2021 is
klaar. Iets later dan de oorspronkelijke planning,
maar niet minder gevuld met wetenswaardigheden over ons dorp.
Zoals gebruikelijk kijken we weer terug en
vooruit. Het lijkt erop dat de coronagolf stevig
aan het afnemen is en dat we langzaamaan en
voorzichtig terug kunnen gaan naar ‘het gewone’.
Waarbij we ons realiseren – u/jij vast net als ikdat ‘het gewone’ dus eigenlijk heel bijzonder is.
Laten we dat bijzondere gevoel nog maar even
een tijdje vasthouden. Dat maakt dat we meer
genieten van wat er weer kan en – hopelijk- goed
blijven nadenken bij alle plannen of dat alweer
echt kan. We durven weer vooruit te kijken en
te plannen, dat is veel waard.
We zijn al die tijd blijven wandelen. Daar kunnen
we mee door, met droge voeten in ons natte
landje. Maar dat droge voeten en zelfs natte
voeten ook een voorrecht is, kunt u lezen in het
stuk over Water, hartelijk aanbevolen!
De vijftig vragen zijn dit keer ingevuld door
Richard de Keijzer, terug in het ouderlijk huis
aan de Diefdijk met mooie herinneringen aan
zijn jeugd hier op het dorp en met plannen voor
de toekomst. Ook Guerline Rijneveld stelt zich
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voor in de rubriek 16 plus minus. Ze wil graag op
vakantie naar Londen, maar of dat gaat lukken
dit jaar? Gelukkig is het wel bijna vakantie, daar
zijn ze op school ook hard aan toe. Wat is daar
ook veel gebeurd en alweer veel in het vooruitzicht bedacht en gepland. Zo fijn dat we onze
eigen school hebben op het dorp.
We presenteren u in deze Klepper een interview
met een vrouw, die hier als meisje het boerenleven heeft leren kennen. Ze woonde in Rotterdam
en logeerde op het Kortgerecht bij de familie Het
Lam en heeft het hier heel erg naar haar zin
gehad. Kennis maken met een andere omgeving
en andere mensen en gebruiken is waardevol.
Dat laat dat verhaal over vroeger zien en dat
geldt ook in deze tijd. Met een groep op reis is
dan weer extra interessant omdat je ook elkaar
beter leert kennen. Samen op reis naar Israël, de
bakermat van ons geloof en een groot deel van
onze cultuur heeft dan al meteen drie plussen.
Doe je zo’n reis met een Israël-kenner als ds.
Piet van Midden dan zit je werkelijk eersterangs.
Laat u inspireren door het artikel in deze Klepper.
We kijken met u terug op Koningsdag 2021.
Een feestdag met veel verschillende activiteiten.
Leuk om terug te lezen. Op zo’n dag ervaar je
weer dat samen spelen/ spelletjes doen heel leuk
is. In deze klepper wordt het Zweedse spel: Kubb
geïntroduceerd. Lees erover en houd de berichtgeving in de gaten.
Vooruitkijken levert op: vogels van nu en hier.
Kijk om je heen, luister goed en lees de bijdrage
van Bas Middelkoop, er gaat weer een wereld
open: de vogelwereld. Verder vooruit: 2023, dan
gaan we 1000 jaar Schoonrewoerd vieren. Bij de
DVS staat deze grote gebeurtenis al vast op de
agenda. En nog verder vooruit: als je oud wilt
worden in je eigen mooie dorp, hoe wil je dan
wonen? Wat heb je dan nodig? De Knarrenhof is
beslist het overdenken waard. Ook daarover kunt
u lezen in het stuk van de DVS. Dan moet er wel
gebouwd worden, zult u denken. Daar gaat Praat
uit de Raad nader op in.
Vanaf deze plek wens ik u/jullie alvast mooie
zomerplannen met vrienden of het gezin, ver
weg of dichtbij, geniet ervan.
namens de redactie van De Klepper,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 141 is vrijdag 3 september. Klepper
141 zal rond 24 september worden bezorgd.

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

Een Rotterdams meisje in Schoonrewoerd
“Ik was 8 jaar toen ik uit Rotterdam naar
Schoonrewoerd kwam. Ik ben nu 86,
hoor, dus je moet duidelijk praten, anders
versta ik je niet…”
Het is een bijzonder telefoongesprek. Ze vraagt
wel drie keer wie ik dan eigenlijk ben en wat ik
precies kom doen. Ik prijs haar om haar waakzaamheid, want ik lijk ook echt een mevrouw
met een babbeltruc. Zo komen vreemde
mensen met rare bedoelingen binnen, maar ik
kan haar geruststellen: wij hebben geen rare
bedoelingen. Wij willen graag verhalen horen,
luisteren en opschrijven.

Als we rond kwart over zeven de bel indrukken
ben ik heel benieuwd. We zijn zeer welkom
in het appartement met prachtig uitzicht op
de Alblasserdamse brug en het water van de
Merwede bij Dordrecht. Er is koffie en gebak en
eigenlijk is het direct gezellig en ontspannen.
Ik zie Ans alleen wat wantrouwend kijken
naar de fotocamera die we bij ons hebben. “Je
maakt van mij geen foto’s hoor, daar ben ik
niet zo van,” zegt ze duidelijk en beslist. Geen
probleem, we komen voor een verhaal en dat
begint zo:
“Wij woonden in Rotterdam-Zuid. Ik met
mijn ouders en broers en zussen.
Mijn vader had een manufacturenwinkel, daar heb ik ook nog gewerkt
later. Ik heb nog een mooie doos
met borduurgaren en met allemaal
letterband, want in al je goed naaide
je je naam, anders kwam alles door
elkaar… Die winkel is er niet meer.”
Ans wijst de doos aan en daar mogen
we wel een foto van nemen. Het is
een prachtige houten doos met een
glazen deksel.
“Ik heb er een mooie tijd gehad, daar
in Rotterdam-Zuid. Wij hadden een
fijne straat, daar speelden we ook
altijd met andere kinderen. Toen in
1942, …oorlogstijd, … wij waren niet
gebombardeerd of zo, maar dat was
wel dichtbij, … toen las mijn vader
in de Gereformeerde kerkbode een
bericht dat kinderen uit Rotterdam
vakantie mochten komen vieren op
een dorp. Mijn vader vond dat wel
wat en legde contact…”

Verhalen… doen weer nieuwe verhalen
ontwaken. Het verhaal over het jongetje dat
in de oorlog hier in Schoonrewoerd woonde:
Hugo van Hoogdalem is goed gelezen. En dan
herinnert iemand zich een ander kind. Ook
daar is nog contact mee. “Je moet maar eens
bellen met Ans van der Knaap, die logeerde
toen bij Het Lam aan het Kortgerecht...”
Natuurlijk ga ik bellen en we spreken af bij
Ans thuis op een dinsdagavond. “Hoe laat
kom’íe dan?” Ik opper rond acht uur, want we
moeten nog even rijden en op dinsdag werk ik
tot zeker vijf uur en zes uur doet ook mee. “Zo
laat? Ik ben 86, hoor, kom maar wat vroeger…”

Zo kwam Ans bij de familie Het
Lam op Kortgerecht. In dat gezin
ontmoette ze dochter Maaike, die was 6 jaar
ouder en dat werd een vriendschap voor het
leven. Ook broertje Gerrie vond een plekje in
Everdingen bij de bakker: bij Chiel en Aagt den
Hartog, een gezin met 5 kinderen, dat was wat
druk. Aagt was een zus van de vader van Arie
Brouwer en daar had men nog wel plek. Zo
kwam Gerrie in dat gezin terecht (en het was
deze Arie Brouwer die mij belde met de tip:
bel eens met Ans…). Zus Tinie ging logeren bij
de familie Van Eck aan de Diefdijk en nog een
andere zus was welkom op Zijderveld bij de
familie Bronkhorst.

“Ik kwam te logeren op een boerderij. Wat een
prachtige tijd heb ik daar gehad! We woonden
in Rotterdam 2-hoog, ik was niks gewend.
Zo’n logeerpartij duurde wel 6 weken. Ik ben
zo dankbaar dat ik daar ben geweest en het
boerenleven heb leren kennen, anders had ik
daar niks van geweten. Ik had het er vreselijk
goed. Maar als ik na 6 weken weer thuis kwam
in Rotterdam, dan kuste ik de straatstenen
hoor, zo blij was ik dan ook weer om thuis te
zijn.”
Je bent toch ook een trouw mens…
De familie Het Lam woonde toen op Kortgerecht
184 of 186, de nummering is nu anders. Ze
hadden daar een kleine 25 koeien, een groentetuin, een wit paard, een varken en een hond.
“Ik vond in Maaike een echte hartsvriendin en
we deden alles samen. We gingen bijvoorbeeld
mee de koeien melken. Dat gebeurde op het
land. Dan gingen we met een schouw varen
naar het land waar de koeien liepen. Je moest
onder de bruggetjes, hele lage bruggetjes. Dan
moest je plat op je rug liggen, anders kon je
er niet onderdoor. De vader van Maaike, oom
Harmen, stapte dan net voor het bruggetje
even aan de kant en liep om en stapte na het
bruggetje weer in. En wij lagen dan helemaal
zo….” Lachend laat ze zich onderuit zakken in
haar stoel. “Ik weet het nog zo goed… Dan
moest je de koeien naar voren halen van

het achterste kamp, dat was bij de Diefdijk.
Maaike deed dat nooit met tegenzin. Ik ging
zomer na zomer daar logeren, elk jaar weer
en zo leerde ik veel mensen en een heel ander
leven kennen.”
De vader van Ans hield ook graag en goed
contact met die gastvrije gezinnen. Misschien
mede aangespoord door de enthousiaste
verhalen van zijn kinderen ging hij eens in de
zoveel tijd met de trein uit Rotterdam naar
Leerdam en huurde bij Spruit een fiets. Dan
ging hij de logeeradressen langs. Maakte een
praatje en bracht groeten over en weer, stel
ik mij zo voor. Dat werd erg gewaardeerd.
Vrouw Bronkhorst zei dan: “Je bent toch ook
een trouw mins….” Ans zegt het met een
plechtig gezicht. Ik zie de warmte in haar ogen
als ze terugdenkt aan haar vader en aan die
gezinnen die zich zomaar openstelden voor
vreemde kinderen.
“Wat mij opviel was dat het gezin waarin ik
kwam, en veel gezinnen hier, vrij klein waren.”
vertelt ze verder. “Maaike was enig kind. Haar
nichten Engelien en Stijnie waren ook beide
enig kind. Wij waren thuis met zeven kinderen,
altijd drukte en gedoe. Toch, of misschien juist
daardoor, was familie heel belangrijk. Eens
in de zoveel tijd was er familiedag. Na het
melken kwam dan de familie op bezoek bij Het
Lam op Kortgerecht. Dan gingen we samen

eten. Iedereen kwam in hun goeie goed op
de fiets. En voor het melken ging iedereen
weer naar huis. Het was altijd heel plechtig,
maar ook gezellig. Dan kwamen de nichten:
Engelien (woonde aan de Diefdijk) , Stijnie
(van Kedichem) en tante Wim (van Tienhoven)
en familie uit Lexmond.”
Ik zit driftig mee te schrijven en Ans wacht
even tot ik weer bij ben. “We gingen overal
heen op de fiets, ik bij Maaike achterop. Later
had ik mijn eigen fiets: ‘…die is voor ’t meske
uit Rotterdam.’ We fietsten naar Lexmond,
Beusichem en naar Kedichem. Ik weet nog dat
we naar Tienhoven gingen want daar was een
vliegtuig neergestort. Dat was in de oorlogsjaren. Daar gingen we kijken: tante Wim en
ome Job, hun twee zonen Frans en Ruth en
Maaike en ik. Ik weet nog dat ik op een vleugel
van het vliegtuig heb gelopen. Ja, je gelooft
het niet.
We gingen graag naar Stijnie, een volle nicht
van Maaike, daar kon ik het ook goed mee
vinden. Later is Stijnie getrouwd met Arie
van Eck en kwamen ze op het Kortgerecht
te wonen. We hebben ze daar later nog vaak
opgezocht, ik heb ook een keer op hun katten
en de hond gepast toen ze een weekje op
vakantie waren.”
Tweezitsbankje in de kerk
De familie Het Lam maakte kaas van de melk
en die kazen werden naar Meerkerk gebracht
voor de verkoop. Dat ging met paard en
wagen en dan mocht ik mee naar Meerkerk.
“Mevrouw Het Lam, ik noemde haar tante,
maakte de kaas, elke morgen en elke avond.
Alleen op zondag maar één keer per dag. Met
mijn neus er bovenop zag ik dat tante stremsel
bij de melk deed en daarna de ton afsloot met
een deksel. Na een tijdje was de melk dan dik
geworden: lobbig. Met een speciaal mes, een
beetje een grote kam, werd er in die lobbige
melk geroerd. Zo werd het wrongel. In een
kaasvat legde tante dan een doek en daarin
schepte ze de wrongel. In het midden werd
een merk gelegd en dan vouwde tante het
doek dicht. Een houten deksel sloot het vat
af en dan ging het vat onder een pers. Als de
kazen uiteindelijk op de plank lagen, moesten
die steeds weer gekeerd worden. Ze kregen
nog een pekelbad en moesten dan drogen in
de kaaskamer…” terwijl Ans vertelt, zie ik haar
handen de bewegingen maken. Ze is bijna
weer daar, ze is weer een beetje 8 of 10 of
12… weer even het kind van toen… zo mooi
om te zien.

Zondags ging het gezin tweemaal naar de
kerk, de Hervormde kerk. Anderhalf uur en
geen kindernevendienst, ook daarover zijn
levendige herinneringen: “Ik zat samen met
Maaike in een tweezits-bankje. Als het koud
was deelden we een stoof met hete kooltjes.
Later toen ik volwassen werd en weer eens
op bezoek was bij vrouw Het Lam, ben ik nog
weer eens mee geweest naar ’t oude kerkje,
maar alles was anders…” De teleurstelling bij
die herinnering is zichtbaar in het gezicht van
Ans.
“Op een zondag werd dominee Kievit ingewijd.
Zo indrukwekkend: hij knielde neer en alle
predikanten legden hun hand op hem. Ik
vergeet dat nooit meer. Ik weet nog wel dat
mijn zus, die bij Bronkhorst logeerde op
Zijderveld, naar de Gereformeerde kerk ging.
Die waren altijd eerder uit, dan was ik wel
eens jaloers. De familie Bronkhorst ging met
de koets naar de kerk in Schoonrewoerd, zo
deftig.
In de kerkdienst las meester Korevaar altijd
de Wet voor. Hij deed dat vanaf een lessenaar
voorin de kerk en als hij dan klaar was, draaide
hij de lessenaar weer om en ging zitten. Vaak
werd er in de kerk gesproken met lange
uithalen en natuurlijk zingen op hele noten, …
wat een tijd. Op een keer werd er gecollecteerd, met van die lange hengelstokken en
toen brak er zo’n stok. Dat gaf wat afleiding.
Arie Het Lam speelde op het orgel in de kerk.”
Het is altijd maar Diefdijk…
We vergeten bijna de koffie. Ans verzorgt een
tweede bakkie en Hans, mijn man, helpt bij
het uitserveren. We voelen ons thuis hier en
we vertellen dat we afgelopen weekend bijna
onder hun raam zijn langs gevaren met onze
boot. Dat uitzicht op het water en die boten is
echt overweldigend. De man van Ans geniet
daar ook erg van. Als Ans in de keuken is,
vertelt hij dat ze altijd een dagje naar de
Diefdijk wil. “Ik houd wel van autorijden, dus
dat doe ik, maar wat haar daar nou zo trekt?...
Het is altijd maar de Diefdijk en Schoonrewoerd… Ik ga liever naar Limburg.“
Met nog een hapje van het gebak komen meer
verhalen: “Wij gingen dan allemaal logeren
en dan zat mijn moeder alleen nog met de
jongsten thuis. Er was geen telefoon, je kon
niet even navragen of het goed ging… Toen
besefte je dat niet, maar nu ik daar later over
nadenk…, dat mijn moeder ons zo liet gaan.
Als mijn kinderen toen ze zo klein waren zoiets
hadden gewild/gedaan…

Het
was
ook
nog
een hele reis vanuit
Rotterdam. In het begin
gingen we dan met de
boot naar Culemborg
(6 uur reizen) en daar
stond Bronkhorst dan
klaar met de koets. Van
de zeven kinderen van
ons gezin zijn nu alleen
mijn zus en ik nog over.”
We vallen even stil.
Herinneringen aan toen,
geeft ook weer het besef
dat toen niet meer is.
Het leven is nu anders,
de mensen zijn er niet
allemaal meer. Is dat
verdrietig? Misschien, …
het is ook rijkdom: dat
je het nog weet, erover
kunt vertellen en zo de mensen toch weer
aanwezig laat zijn.
"Met Maaike ben ik altijd bevriend gebleven,
ook toen we beide getrouwd waren en een
gezin kregen. Mijn zus, die bij de familie Van
Eck aan de Diefdijk kwam, heeft ook altijd
contact gehouden met Riet van Eck (zus van
Arie van Eck). Toen mijn zus overleed, heb ik
die correspondentie overgenomen. Elk jaar
met oud en nieuw een brief, inmiddels aan de
dochter van Riet… Ja , ik ben nu 86…”
Dat gebeurde achter het schuurtje…
Ik pak het boek met de foto’s van Schoonrewoerd erbij. Terwijl ik de bladzijden omsla aan
de tafel praat Ans verder: “Arie Het Lam was
bakker en kruidenier. Die kwam met kruidenierswaren aan de deur. Er was ook een klein
winkeltje op het dorp, Van Klei runde dat
winkeltje. Ik weet nog hoe het er rook…” We
bladeren samen. Ans loert door een vergrootglas en noemt de namen, wijst naar de
gezichten. Op foto’s van de meisjesvereniging
wijst ze Maaike aan en Aagt Brouwer.
“Er was een postkantoortje met een brievenbus, vooraan Kortgerecht. En de kapper,
Henk van ’t Veer kwam aan huis, voor knippen
en scheren. Een klein, kittig mannetjes was
dat.” De foto’s van verschillende boerderijen
op en om het dorp brengen weer verse herinneringen: “Er was 1 kraan, die zat in de paardenstal, alleen koud water. Er was een plee,
een plank met een rond gat, ik ken nog die
geur… Er was een hele mooie kamer, die werd
alleen gebruikt op de zondag en als er visite
was. Wij hadden thuis geen kamer ‘over’, dus
voor mij was dat echt bijzonder. Wat ik ook

nog weet is dat we voor het naar bed gaan
’s avonds nog een bordje pap aten. Ik had
het echt zo goed daar. Ik was ook wel eens
ondeugend. Ik was een kind, immers. Tante
zei altijd ‘liefie’ tegen mij of ‘meske, dat mag
niet.’
Op een gegeven moment werd het varken
geslacht, dat vond ik wel zielig, maar ja zo
ging dat. Het karkas werd dan uitgehangen
op een ladder in de schuur. Ik weet ook nog
dat als er een koe gedekt moest worden, dan
mochten wij niet kijken. Dat gebeurde achter
’t schuurtje met de stier…” Ze glimlacht een
beetje ondeugend. “Het grind harken, dat
was ook zo’n ritueel: netjes in banen elke
zaterdag. Ik was ook diep onder de indruk van
de boomgaard en de tuin naast het huis. Daar
groeiden dahlia’s werkelijk in alle kleuren! Een
feest om te zien, ik zie het nog zo voor me…”

Maaike het Lam

Als je dan 6 weken achter elkaar op Schoonrewoerd verbleef, leerde je ook de buren wel
kennen. “Naast Het Lam woonden twee vrijgezelle broers, Bertus en Kees, met een huishoudster. Die waren heel streng in het geloof,
geen kerk voldeed, dus hielden ze zelf kerk.
’s Zomers kon je dat bij ons horen… van die
gedragen zinnen…”Ans doet het voor en we
schieten allemaal in de lach. “Naast die twee
mannen woonden oom Bas en tante Jaantje, ja
zo noemde Maaike hen. Het waren natuurlijk
geen oom en tante. Zij hadden twee kinderen:
Anton en Gretha. Ja , ik heb het altijd heel fijn
gevonden in Schoonrewoerd. Als we fietsten…
alles zo groen en weids. En het uitzicht vanaf
de dijk, de Diefdijk… ik vind dat zo mooi…
Schoonrewoerd is voor mij de mooiste plek op
aarde.”

Ik denk terug aan de Ans door de telefoon: “…
ik ben 86 , ja, je moet niet te laat komen… (en
daarmee impliceerde ze: wij maken het niet
meer zo laat)…” Dus het is langzaamaan tijd
om afscheid te nemen. Glimlachend lopen we
terug langs het water naar de auto. Het had
wel elf uur kunnen worden, zo gezellig was
het en zoveel was er te vertellen. We zwaaien
nog een keer. Wat een rijkdom: dat je het nog
weet, dat het goed was en dat je erover kunt
vertellen en zo de herinneringen levend kunt
houden.
Interview met Ans van der Knaap-Andeweg
door Jolanda Lemcke

Intussen is het ruim half tien geworden. Buiten
is het nog licht, daaraan merk je het niet. En
binnen blijven er verhalen komen; daar staat
de tijd ook stil, zo lijkt het.

Wie heeft er een bord voor zijn kop?
De Wiel, een waardevol
landschap. Een prachtig
natuurgebied dat wij mogen
gebruiken van het ZuidHollands Landschap. Daar
moeten wij toch zuinig op
zijn.
Ik was weer bij het “mooiste
plekje achter de Wiel”
gewapend
met
vuilniszakken, handschoenen en
de sleutel om de vuilnisbakken te openen. Ik ben
geschrokken.
Overal sigarettenpeuken, bierdoppen en lege
flesjes bier die zo ver mogelijk weggegooid zijn
vanaf de picknicktafel. Overal glasscherven van de
flesjes die het niet hebben overleefd.
Een fietsend echtpaar streek neer aan de picknicktafel. Ik schaamde me…
Ik wil geen bord voor mijn kop.
Gerrit Middelkoop

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

Nieuws van de Noachschool
Midden in dit kalenderjaar schrijf ik een stukje
voor de laatste Klepper van ons schooljaar
2020-2021… Het was opnieuw een bijzonder
schooljaar. Wederom werden we genoodzaakt
de deuren van de school te sluiten en over te
schakelen op thuisonderwijs. Geen kinderstemmen op het schoolplein en in de school.
Leerkrachten die het zweet op hun voorhoofd
hebben om toch met alle leerlingen in contact
te zijn en hen te geven wat nodig is. Ouders
die zich in honderd bochten wringen om hun
werk te kunnen doen en hun kinderen thuis te
begeleiden met hun schoolwerk… het was me
allemaal wat.
En toch… we kijken terug op een mooi schooljaar, waarin de leerlingen weer verder gegroeid
zijn. Waarin kinderen en wij als volwassenen
ons realiseren dat het ‘gewone normaal’
misschien toch wel heel bijzonder is. Met elkaar
kunnen leren, spelen en plezier maken. Met
elkaar groeien en lief en leed kunnen delen…
hoe bijzonder is dat eigenlijk?! Daarom, het
schooljaar 2020/2021 was een bijzonder mooi
schooljaar, want God was erbij! Hij gaf Zijn
aanwezigheid en liet ons groeien!
In dit schrijven voor de Klepper wil ik u op de
hoogte te brengen en houden van wat er op de
Noachschool gebeurt.
De Noachschool barst uit zijn voegen
Het is voor u vast geen nieuws meer als ik
zeg dat de huidige Noachschool te klein is om
alle 195 leerlingen een fijne plek te geven.
Daarom zijn we al een tijdje (lees: jaren) met
de gemeente in overleg om de huidige school
uit te breiden. Dat wordt echt nog een hele
onderneming, maar ik heb goede moed! Feit is
wel dat we, tot de uitbreiding is gerealiseerd,
niet met al die leerlingen in het huidige gebouw
passen. Daarom gaan de kleutergroepen met
ingang van het nieuwe schooljaar voor drie tot
vijf jaar naar de voormalige Regenboogschool.
Dit gebouw aan de Noorderwoerd wordt
momenteel grondig opgeknapt. De verhuizing van het meubilair staat in de laatste week

van de zomervakantie op de planning. Door
de ‘verhuizing’ van de kleutergroepen krijgen
we in het gebouw aan de Kerkweg weer een
beetje meer ruimte. Dat is echt fijn! Om u een
idee te geven…. De personeelskamer zit nu
tijdelijk in een gedeelte van de instroomgroep
en de instroomgroep zit in de kleutergymzaal.
De kleutergymzaal is ook een verlengde van
ons leerplein. Als u de laatste twee zinnen
niet kon volgen, vat ik ze even samen. Alles
zit momenteel op en in elkaar en we kunnen
amper ademen! 
Ook voor mij als directeur is er veel te regelen
voor we in de voormalige Regenboog kunnen,
maar ook dit zal allemaal goed komen! Ik ben
trots op onze dorpsschool in dit mooie (snel
groeiende) dorp.
Het leerlingaantal groeit. We zitten op 1
oktober 2021 op 183 leerlingen. In de loop
van het schooljaar groeien dan weer door naar
meer dan 200 leerlingen. Toen ik in 2008 in

Schoonrewoerd kwam, waren er 108 leerlingen. Nu dus bijna 200… Dit betekent ook
dat er veel meer personeelsleden bij gekomen
zijn. In deze tijden is het lastig om goede
juffen of meesters te vinden. Toch lukt het elke
keer weer. Soms op een wonderlijke manier.
En dat is heel fijn om te ervaren. Volgend jaar
start een aantal nieuwe juffen en een nieuwe
meester in opleiding via het zogenaamde zijinstroomtraject. Ook hebben we volgend jaar
vakleerkrachten aangenomen om een extra
impuls te geven op sommige vakgebieden of
om de werkdruk van de juffen en meester te
verlichten. Juf Cathy Chapman geeft Engels
aan alle groepen. Juf Heidi van der Poel
gaat volgend jaar de muzieklessen voor alle
groepen geven. Via de gemeente hebben we
een vakleerkracht gym ingehuurd. Ook zijn
nieuwe personeelsleden aangenomen om de
zwangerschapsverloven van vier juffen op
te vangen. Deze vervangers blijven allemaal
werken op de Noachschool. Juf Arja de Jong
wordt per volgend schooljaar onze nieuwe
Dolfijnleerkracht. Juf Arja keert dus terug op
haar vertrouwde Noachschool!
Schoolreis en schoolkamp
Het spande erom… Kunnen we op schoolreis en
schoolkamp? Redden we dat met de coronamaatregelen? Is het veilig om te gaan? U
mag het best weten, toen op 2 juni de bussen
gereed stonden voor vertrek naar Julianatoren
en Duinrell, overviel mij een geweldig gevoel
van opluchting. Al die blijde bekkies van de
kinderen, die er zoveel zin in hadden. We gaan
echt op schoolreis! Wat een feest. En het werd
een onvergetelijke dag. De kleuters gingen op
bezoek bij de Avonturenboerderij van Fien en
Teun in de gemeente Molenwaard, waar ze van
alles leerden over het Hollandse landleven. De
leerlingen van groep 3 t/m 5 gingen richting
Apeldoorn naar kinderpretpark Julianatoren
waar ze een geweldige dag beleefden in de
Tollende Muis, Jul’s Rollerskates, de Hoge
Hoed en de Zwevende Piraat. Gelukkig werd er
niemand zo misselijk dat er gespuugd werd…
Groep 6 t/m 8 zette koers richting Wassenaar
om een bezoek te brengen aan het pretpark
Duinrell. Het zwembad mocht nog niet open
voor schoolreizen, maar er waren zo veel
attracties dat we ons geen moment hebben
verveeld. Veel kinderen, en ook de meester en
juffen, hebben deze dag angsten overwonnen
door in attracties te gaan waarvan ze hadden
verwacht er nooit in te durven. Met elkaar
overwonnen we angsten! Mede dankzij het
schitterende weer was het een dag met een
gouden randje!

Een week later ging groep 8 ook nog op
schoolkamp. Schoolkamp, dat wil je niet
missen, daar kijk je jaren naar uit. Toch was
het echt spannend, of het wel door kon gaan.
In de week voorafgaand aan het schoolkamp
hadden we een uitbraak van corona in groep 4.
Juf Els is echt heel erg ziek geweest. (Gelukkig
gaat het nu stukken beter met haar, hoewel
ze er nog steeds niet helemaal bovenop is).
Naast juf Els kregen negen leerlingen ook te
maken met corona. Gelukkig hadden deze
kinderen milde of helemaal geen klachten. Als
het in groep 4 zit, kan het virus zomaar ook in
andere groepen uitbreken. In die week is er
intensief contact met de GGD geweest. Deze
mensen doen echt heel goed werk! Groep 4 is

golven en bowlen en konden we op de fiets
door het natuurgebied naar Renesse om de
snoepvoorraad aan te vullen en presentjes
voor het thuisfront te kopen. Ook zijn we met
elkaar naar het strand geweest en hebben we
daar heerlijk gezwommen en gespeeld. We
kijken terug op een onvergetelijk schoolkamp.
En wat fijn dat het toch door kon gaan!

in quarantaine gegaan. Ook de juf en kinderen
uit de instroomgroep moesten in quarantaine.
Gelukkig waren er in groep 8 geen besmettingen en konden de leerlingen van groep 8 op
schoolkamp naar Burgh Haamstede. We zijn
vertrokken vanaf het Dorpsplein. We hadden
prachtig weer en hebben enorm genoten:
van de sfeer, het eten, het fietsen en niet te
vergeten… de bonte avond. Dat was echt een
feestje. Wat een talent hebben we in groep 8!
Verder hebben we een bezoek gebracht aan
Deltapark Neeltje Jans, gingen we midget-

Wist u dat…
• We werken aan een geheel vernieuwde
website?
• Deze rond eind september operationeel is
• We volgend jaar een Mees Kees en een
meester Kees hebben op de Noachschool
• We investeren in muziekonderwijs
• We veel instrumenten hebben aangeschaft
• We een geheel vernieuwde schoolbibliotheek hebben, compleet met boekenkasten
en leeshoek met banken?
• Dat de boeken, net als in de echte bieb
gestickerd zijn met A, B en C (+)?
De eindsprint naar de vakantie is ingezet.
Wat moet er nog veel gebeuren… Maar wat er
allemaal dan ook speelt…. laat het vooral de
kinderen zijn!
Namens het team groet ik u hartelijk,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

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

Heerlijkheid Vijfheerenlanden
Beste dorpsgenoten en andere lezers,
Wie kent niet het rondje om de Wiel. Veel
inwoners van Schoonrewoerd lopen dat rondje
regelmatig. Of het nu is tussen de bloeiende
bomen, het rijpende fruit of de sneeuw in de
winter, het is een stukje natuur dat we moeten
beschermen en onderhouden. Ook al is het
voor velen van ons gewoon en zien we het niet
meer zo, het is en blijft een prachtig gebied,
dat tot één van de meest bijzondere gebieden
van de gemeente Vijfheerenlanden behoort.
Ons dorp heeft een nieuwe stichting: ‘Heerlijkheid Vijfheerenlanden’. Het doel van de
stichting is om het gebied van de Wiel van Bassa
te bewaren, de cultuurhistorische waarde te
behouden en dit gebied te beschermen zodat
ook generaties na ons nog steeds dat rondje
om de Wiel kunnen blijven doen. Daarnaast
is ook het beheren van dit gebied een doel en
de daarbij behorende hoogstam boomgaarden
en indien mogelijk dit gebied te verduurzamen
en de opbrengst van het terrein een zinvolle
bestemming te geven.
Het stichtingsbestuur bestaat uit Ad de Jong en
Ton Stek; eerste en tweede voorzitter, Mario
Swaanen secretaris, Erik van Doorn; penningmeester en Maarten Breedveld; lid namens
Zuid Hollands Landschap.
Medio juni hebben zich al meer dan 30 vrijwilligers aangemeld voor allerlei werkzaamheden,
zoals maaien, catering en plukken, coördineren van de vrijwilligers etc. Ook hebben
mensen zich gemeld om mee te denken over

de verkoop van de producten die we gaan
maken van het Schoonrewoerdse fruit. U
kunt daarbij denken aan appel- en perensap,
fruitstroop, appelcider en appeltaarten. De
bedoeling is dat deze producten in de gehele
gemeente Vijfheerenlanden verkocht worden
bij verschillende winkels, restaurants, sportaccommodaties en verenigingen.
De stichting is in gesprek met Het ZuidHollands Landschap en de gemeente Vijfheerenlanden om fondsen te werven. De provincie
Utrecht hecht groot belang aan het platteland
en een groene leefomgeving. Er is daarom
een subsidieregeling “Leefbaarheid en Kleine
Kernen”. Op die regeling willen we vanuit
de nieuwe stichting een beroep doen. Deze
subsidies heeft stichting “Heerlijkheid Vijfheerenlanden” nodig om te kunnen starten.
Een ding is zeker: appels en peren groeien
gewoon door. Belangrijk is dat we voldoende
vrijwilligers vinden, die ons willen helpen met
plukken, mee willen werken aan het transport
en andere hand- en spandiensten. Vooral
jongeren zijn welkom, zij worden wegwijs
gemaakt door de ouderen. Hoe pluk je een
peer en een appel? Op welke manier maak
je gebruik van gecertificeerde ladders en
plukschorten? Om maar een paar dingen te
noemen. Alles is te leren. Meld je daarom aan
als vrijwilliger bij één van de bestuursleden
of door een berichtje te sturen naar: info@
heerlijkheidvijfheerenlanden.nl. Ook andere
vragen of suggesties zijn welkom.
Het stichtingsbestuur

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

* Mijn favoriete app op mijn telefoon:
TikTok
* Het leukste in het dorp: De Wiel
* Dit wil ik worden: Entrepreneur in de
beautysector
* Dit moet anders in het dorp: Wat meer
recreatieve activiteiten voor alle dorpelingen.
* Tip voor jongeren: Geniet van je jeugd,
het is zo voorbij.
* Waar wil je zijn over vijf jaar? Studie
hebben afgerond en de wereld rondreizen.
* Wat staat er op je bucketlist? Reis naar
Haïti.
* Welke vraag uit deze lijst kan anno
2021 echt niet meer? Ik lust geen:
* Heb je een suggestie voor een leuke
nieuwe vraag? * Mijn antwoord hierop: * Volgende vragen aan: Jordi de Leeuw

*Naam:
Guerline Rijneveld
* Leeftijd: 18 jaar
* Broers/Zussen: 1 broer en 1 zus: Elise
en Endy
* Hobby’s: Voetballen, lezen
* School: Opleiding: Allround salonmanager
* Leukste vak op school: Bedrijfseconomie
* Ik heb een hekel aan: Fietsen
* Mijn favoriete sport: Voetbal
* Ik kan geen dag zonder: Muziek
* Ik lust geen: Gekookte aardappels
* Ik ben gek op: Het leven
* Ik word kwaad als: Ik mijn zin niet
krijg
* Een slechte eigenschap van mezelf:
Eigenwijs
* Mijn favoriete vakantie: Londen
* Mijn favoriete muziek: Dancehall

Nieuw in ons assortiment.
Rundvlees rechtstreeks van de boerderij. Alles per stuk verpakt.
10 % Korting ter kennismaking.

Uit onze oven:
Stokbrood wit of bruin
per stuk € 0.99
Caractére kaas
Kom proeven en keuren.
Per kilo van € 8.95 voor € 5.00
Aanbiedingen geldig tot en met 17 juli

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Langzaamaan komen er weer activiteiten op
gang. Eerst met de jeugd: 12 juni was er een
heel gezellige slootjesdag. Wat heb je dan een
plezier met elkaar: beestjes vangen, bekijken,
soms op naam brengen en weer loslaten.
Samen bezig zijn. Buiten bezig zijn. Dat is
precies waar het allemaal om draait.
Hoewel de lente de tijd is van nieuw leven,
moesten we juist in het juni-nummer van onze
vereniging aandacht besteden aan voltooide
levens. We verloren in korte tijd vier kartrekkers in onze natuurgezinde vereniging: dhr. en
mevr. Van Baren en dhr. en mevr. Drijvers. Ik
denk met warme gevoelens aan hen terug. En
ik wens allen die hen gekend hebben, die met
hen geleefd hebben, die met hen verbonden
waren alle kracht, maar vooral veel goede
herinneringen.
De natuur stond bij hen alle vier hoog op de
agenda. En daarom is het ook fijn om in alles
in de natuur, in alle bloemen, in alle groen, in
alle jonge dieren, in alle prachtige zonsopkomsten en zonsondergangen aan hen te denken.

Op 17 juli organiseert de Schaapskooi weer de
fietsdag. Het ziet er naar uit dat dat binnen
de regels gaat lukken. Houd de website in
de gaten met de meest actuele informatie:
www.natuurcentrum.nl
Voor € 3,50 per persoon krijgt u een mooie
routebeschrijving. U kunt kiezen uit 40
km of 60 km. Aanmelden kan al vanaf nu:
info@natuurcentrum.nl
In het winterseizoen gaan de ‘dia-avonden’
weer van start. Avonden waar iedereen
welkom is en waar naast veel prachtige platen
en informatie ook gezelligheid en onderling
contact centraal staan. Meer informatie volgt
in september.
Tenslotte: de groene winkel is weer open. Als de
Schaapskooi open is, kunt u rustig een mooie
determinatiegids uitzoeken, leuke kaarten
kopen of een nestkast. Kinderen vinden altijd
iets aardigs in de groene winkel. Neemt u dan
gelijk lekker even de tijd de exposities in ons
gebouw te bekijken en een kopje thee, koffie
of vers, onbespoten sap te drinken.
Laten we hopen dat we elkaar weer gaan
ontmoeten. Wij kijken naar u uit!
namens de vrijwilligers van de Natuur en
Vogelwacht De Vijfheerenlanden

Bij Stichting Ambachtsplein zijn de deuren en de tuin weer open op 28 augustus 2021
Voor jong en oud, ervaren, proeven en leren. - vanaf 11:00 uur -

Tuin is open met verschillende activiteiten
Broodbakken in het bakhuis
Vuur stoken op het plein
Plaats voor ontmoeten en gezellig bijpraten
Er is altijd koffie, thee en zelf geperst fruit
Rond de lunch is er wilde moestuinsoep

28 augustus, Ambachtsplein, Dorpsstraat 23 Schoonrewoerd

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

Een reis naar Israël voor jongeren
van Galilea en gaan naar de watervallen bij de
bronnen van de Jordaan. Uiteraard bezoeken
we Jeruzalem, die beroemde stad. Jullie
kennen bijna allemaal de Bijbelverhalen en die
komen in deze reis uiteraard ruim aan bod en
op een nieuwe manier tot leven.

Samen op reis gaan is leuk. Je leert elkaar goed
kennen, je leert een andere plaats, een ander
land en dus ook andere gebruiken kennen. En
niet in de laatste plaats: je leert jezelf kennen.
Dat zijn waardevolle ervaringen voor je hele
leven, dus dat moet je vooral gaan doen als je
jong bent.
Er zijn plannen binnen de Gereformeerde Kerk
om onder leiding van o.a. dominee Piet van
Midden met jongeren (zeg maar tussen de
15 en 25 jaar oud) in het begin van juli 2022
een reis naar Israël te maken. Dat prachtige
land biedt ongelooflijk veel geschiedenis en
ook uitstekende mogelijkheden voor sportieve
activiteiten. De reis wordt helemaal op maat
gemaakt. Israël binnen de grenzen van 1967,
zoals het oorspronkelijk bedacht is, is maar
de helft van Nederland. Je hoeft dus geen
eindeloze afstanden te rijden om indrukwekkende dingen te zien.

In de reis die op stapel staat bezoeken we een
mix van plaatsen: we gaan naar de Masada
(een straat in Schoonrewoerd is daarnaar
vernoemd) maar ook drijven we in de Dode
Zee. We bezoeken het gedachtenispark van
de 6 miljoen omgebrachte joden in de Tweede
Wereldoorlog, maar we varen ook op het meer

Klinkt dit interessant? Dan moet je nog even
weten: we gaan aan het begin van de zomervakantie in juli 2022. Het is geen goedkope
reis en daarom zijn we bezig een fonds te
vormen om de kosten te drukken en gaan we
met jullie plannen maken om via activiteiten
geld voor jullie en met jullie binnen te halen,
zodat iedereen die mee wil ook mee kan.
Heb je zin in zoiets? Laat het blijken door
even een mailtje te sturen aan Christel Lodder
christella1968@hotmail.com of Agnes Verhoeff
agnesverhoeff@gmail.com en we nodigen je
bij voldoende belangstelling graag uit voor
een kennismaking. Daar zullen we alles verder
toelichten. Nu aangeven dat je interesse hebt,
is nog vrijblijvend, je zit nog nergens aan vast.
Pak je kans!
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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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Naam:

Richard de Keijzer

Adres: Diefdijk 41.
Geboortedatum: 13 augustus 1977.
Geboorteplaats: IJsselstein.
Beroep: Construction Supervisor bij
Xella.
6. Getrouwd met: Annelien.
7. Kinderen: Finn.
8. Huisdieren: Moos de kat.
9. Hobby’s:
voetballen,
tegenwoordig
meer kijken dan zelf actief, hardlopen,
wedstrijden van
FC Utrecht en veel
klussen.
10. Leuk in je werk: zorgen dat alles goed
geregeld is voor zowel de aannemers als
onze medewerkers. De afwisseling, veel
verschillende projecten en het omgaan
met mensen.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: slecht weer en file.

12. Lievelingsmuziek: in de auto van alles
wat voorbijkomt op de radio. Hardstyle
luister ik graag met hardlopen.
13. Wat voor soort Tv-programma’s
vind je leuk/interessant: ik kijk
sport(programma’s) en regelmatig Netflix.
14. Favoriete lectuur/boeken: lees af en
toe een krant en op vakantie een sportbiografie.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
heb 30 jaar gevoetbald maar inmiddels
een aantal jaar gestopt. Het was mooi
geweest en ik kon het lastig combineren
met het trainen en coachen van het voetbalteam van Finn. Daarna ben ik gaan
hardlopen en heb o.a. Obstacle Runs,
Trails, halve marathons en de marathon
van Rotterdam gelopen.
16. Lievelingseten: ik eet graag lasagne of
een biefstuk.
17. Mooiste auto: ik ben geen echte autoliefhebber, maar een BMW vind ik wel vaak
mooi.
18. Mooiste/leukste
vakantieland:
in
Brazilië, Thailand en Bali hebben we mooie
rondreizen gemaakt.
19. Favoriete vakantiebesteding: zowel
actief als relaxed. Lekker eten, wat zien
en wat doen.
20. Wat vind je van politiek: lastig, maar
noodzakelijk.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: lees geen krant.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: we wonen nu weer 1,5 jaar aan
de Diefdijk. Heb hier in mijn jeugd 14 jaar
gewoond en nu hebben wij het ouderlijk
huis van mijn vader overgenomen.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: niet veel meer dan inwoner. Ik
kom wel eens in De Zwaan, maar verder
geen actieve rol.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
omgeving bij De Wiel van Bassa.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
dan denk ik aan de tunnel en het verwaarloosde voetbalveldje achter de kaasfabriek.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: geen
idee.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: mooie

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.
47.

omgeving om te wonen en het gemoedelijke van een dorp.
Wat vind je vervelend en waarom: luie
en negatieve mensen. Zonde van je tijd
en energie.
Waar ben je trots op: trots misschien
niet, maar ik vind dat wij als gezin de
coronatijd goed zijn doorgekomen met
thuisonderwijs, thuiswerken en alle
beperkingen. Dan heeft het wonen in het
buitengebied wel zijn voordelen, het geeft
je wel een bepaalde vrijheid.
Waar heb je spijt van: weet ik zo niet.
Ik kijk liever naar de toekomst.
Wie bewonder je het meest en
waarom: mijn moeder. Stond positief in
het leven, was zorgzaam en genoot van
de kleine dingen.
Wat is je hartenwens en waarom: dat
onze plannen aan de Diefdijk gerealiseerd
worden en dat we er gezond en nog lang
van kunnen genieten.
Voor het laatst gehuild: met het overlijden van mijn moeder.
Leukste jeugdherinnering: de vele
avonden met mijn vrienden op de schuurzolder bij Bas Middelkoop aan het Kortgerecht. Daar hebben wij met een onze
vriendengroep heel veel tijd doorgebracht
en daar hebben wij het nog geregeld over.
Mooie tijd!
Droomvakantie: een wereldreis met
mijn gezin.
Wie wil je nog eens ontmoeten: ik zou
wel eens een avondje over voetbal willen
praten met bijv. Sneijder of Van de Gijp.
Waar maak je je boos over: als mensen
afspraken niet nakomen.
Waar ben je blij mee: met mijn huidige
leventje.
Waar heb je moeite mee: stil zitten en
niks doen.
Welke hoop koester je: zie hartenwens.
Goede eigenschap: enthousiast, behulpzaam en actief.
Slechte eigenschap: eigenwijs (zeggen
ze).
Waar voel je je het meest bij
betrokken: mijn gezin, familie en
vrienden.
Waar maak je je het meest zorgen
over: ik heb geen grote zorgen.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: een wereldreis maken,
investeren in ons huis en voor de rest
eens goed over nadenken.
Gouden tip voor de Klepper: leuk blad.
Wat moeten de inwoners van Schoon-

rewoerd echt van je weten: geen idee.
48. Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn:
het realiseren van voorzieningen om te
sporten, zoals een veld en een sporthal.
49. Vraag van Arno Brouwer (50 vragen
vorige keer): ook jij bent weer terug
in Schoonrewoerd. Bevalt het wonen
aan De Wiel? Het bevalt absoluut! We
genieten van de ruimte en de omgeving,
al hebben we nog voldoende te klussen.
50. Aan wie moeten wij de volgende
keer de 50 vragen stellen: Erwin Vink.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Wat heb je het
meest gemist tijdens corona, waar kijk je
naar uit?

Zwemmen
in de Wiel
Velen maken gebruik van de mogelijkheid om
te zwemmen bij het strandje aan de Wiel. Het
zand is gestort en betaald van de giften die we
hebben gekregen in de box die in de Dagwinkel
heeft gestaan.
Wellicht dat we deze zomer nog een keer
zand bij laten storten. Daarom zetten we op
het moment dat “de Klepper” uitkomt de box
nog een keer in de Dagwinkel. Heeft u al een
bijdrage geleverd? Hartelijk dank.
Diverse vrijwilligers zorgen er iedere dag voor
dat het strandje en de omliggende boomgaard
weer opgeruimd is. Gelukkig nemen de meeste
zwemmers hun afval mee naar huis.
Als we met elkaar de boel op orde houden,
de bomen met rust laten en geen overlast
bezorgen aan dieren en mensen is iedereen dik
tevreden. Veel plezier in “De Wiel van Bassa”of
ook wel genoemd ‘De Kruithofwiel”.
Commissie “Zwemmen in de Wiel”

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Ooievaars
ringen

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
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Met water is het begonnen
Water en nog eens water. Water wordt
een steeds kostbaarder goedje op deze
wereld. Niet dat we er steeds minder van
hebben, maar goed, schoon, zoet water
wordt schaars. Het water wordt steeds
vuiler en zouter. En door de klimaatverandering heb je grote hoeveelheden water
op verkeerde plekken; en zijn er plekken
waar helemaal niets is... De Gereformeerde Kerk heeft het vanaf september
2021 in allerlei bijeenkomsten over
‘Water’, als onderdeel van het zendingsproject van het komende jaar:

We realiseren het ons nauwelijks als we de
kraan opendraaien om met kostbaar drinkwater de tuin te sproeien of de auto te wassen,
dat schoon water in andere delen van de
wereld een luxe is. Ook in Nederland staat
schoon water overigens letterlijk en figuurlijk
onder druk. Het zoute water komt met name
via de rivieren steeds verder landinwaarts,
daarbij stevig geholpen door de bodemdaling die in het westen al overal zichtbaar is.
Kom eens een rondje in Gouda wandelen: de
bodem is daar de laatste eeuw 30 centimeter
ingezakt. Je kelder staat dan al gauw onder
water. Je muren worden drijfnat. Je parkeert
op sommige plekken je auto bijna in het water,
terwijl het niet geregend heeft...
En dan de boeren die zien dat hun gewassen
niet gedijen op verzilte grond. Er worden
vermogens uitgegeven om zoutminnende
of zout-verdragende planten te kweken. Je
verdient er een aardige boterham mee, maar
het is de omgekeerde wereld.
Naar het Tweestromenland (nu: Irak)
Omdat we vanuit de kerk het thema Water en
vooral dat mooie zendingsdoel ‘Water for life’

graag onder ieders aandacht willen brengen,
gebruik ik graag ‘De Klepper’ om wat achtergrond en verdieping te schetsen. Ik neem
u daarom graag een heel eind mee terug in
de geschiedenis, zo’n drieduizend jaar. In de
Bijbel is dat de tijd van koning David. Toen
al circuleerde in het gebied dat we nu Irak
noemen verhalen over de schepping van de
wereld. In verschillende versies: een Sumerische variant (Sumer is het gebied in het zuiden
tussen de Eufraat en de Tigris), een Babylonische vertelling en een Assyrische versie. In al
die verhalen gaat het over zeeën en rivieren
als de oorsprong van de wereld, oorsprong van
het leven.
Rivieren worden in die verhalen verheven
tot meer dan zomaar waterstromen. Ze
krijgen een ideogram mee, dus een ‘miniplaatje’ dat iedereen snapt (zoals een microfoontje op uw PC-scherm aangeeft dat u daar
het geluid regelt). In het Tweestromenland
schreef men bijvoorbeeld een D (van Dingir,
een godennaam) bij de riviernaam om aan
te geven dat je het wel over iets goddelijks
hebt... Die oude inwoners waren misschien
wat wij bijgelovig zouden noemen, maar het
water dwong wel respect af: ze leefden van de
waterstromen die bij overstromingen, vruchtbaar slib achterlieten als ze zich weer terugtrokken. Die rivieren waren hun alles, hun
leven. Laag water betekende al gauw de dood
van velen. Te hoog water trouwens ook.
Zout en zoet
Die inwoners van Mesopotamië (de Griekse
naam voor Tweestromenland) schiepen ook
een verhaal over de oorsprong van de wereld.
Het wordt Enuma Elisj genoemd, naar de
beginwoorden: ‘Toen in den hoge...’. En daarin
gaat het – u raadt het al – ook over water. Allereerst, hoe actueel, over zout en zoet water.
In het zuiden, waar de rivieren uitmondden in
de Indische Oceaan, was binnendringend zout
water (ook toen al) een probleem. Het zoute
water, zo gaat het verhaal, mengt zich met het
zoete. Het zoute water is een godin, Tiamat, het
zoete water is de god Apsu. De naam Tiamat
komen we trouwens ook in de Hebreeuwse
Bijbel tegen en wordt daar met ‘oervloed’
vertaald. Uit de vermenging van zout en zoet
worden nieuwe goden geboren: Lachmu en
Lachamu. Die komen we trouwens ook in de
Bijbel tegen, in Bet Lachmu, Betlehem, ‘Huis
van de god Lachmu.’ Er worden zoveel goden
geboren en ze maken zo’n kabaal dat er een

complete godenstrijd ontstaat die uiteindelijk
uitmondt in de keuze voor de god Marduk. De
naam Marduk komt, zij het wat verbouwd, in
de Bijbel voor, als Mordekaj...
Het is water en nog eens water. Marduk gaat
aan het scheppen en hij verslaat de zoute
oceaan Tiamat en bouwt haar deels om tot
een firmament, een hemeldak, waarachter
de goden veilig kunnen wonen, en een aarde
waarop hij eerst planten en dieren en vervolgens de mens schept.
Het scheppingsverhaal in onze Bijbel heeft als
basis ook de scheiding van het water, het land
en het firmament. Heel oude verhalen, maar
dat water komt steeds terug.

Respect
Alles is dus goddelijk in deze oude verhalen.
Het geeft in elk geval het respect weer dat de
bewoners tussen de rivieren de Eufraat en de
Tigris hadden voor de natuur voor het water.
Het water was hun bedreiging, maar ook: hun
leven en met hun verhalen over goden toonden
de mensen hun respect.
Water, is nog steeds ons respect waard. Ik
begon dit stukje bij de Gereformeerde Kerk
waarin vanaf september het thema ‘Water
voor het leven (Water for life)’ centraal staat.
Uit respect voor het leven hier maar ook
juist ergens anders, waar water schaars is,
willen we concrete hulp opzetten. We gaan
4000 euro bijeenbrengen om waterleiding en
sanitair in een school in Tanzania te realiseren.
Straks kunnen honderden kinderen de kraan
opendraaien. Straks is er water voor hen, is er
leven voor hen. Zij weten, beter dan wij, hoe
belangrijk schoon water is.
Doet u mee?
Houd de acties in de gaten vanaf september.
Piet van Midden,
predikant van de Gereformeerde Kerk

Joepie! Nieuws van Het Ouderenkontakt
Ja, het was eindelijk weer zover dat het
bestuur van het Ouderenkontakt bij elkaar kon
komen om te vergaderen. We waren het bijna
verleerd. Zo fijn om iedereen weer in de ogen
te kunnen kijken, nog steeds wel op gepaste
afstand, maar toch, we waren weer in het echt
bij elkaar. Na de nodige wetenswaardigheden
over onszelf te hebben gedeeld kwamen de
punten die we ook aan u willen meedelen.
De Ouderengym
2 juni is de ouderengym weer van start gegaan,
in de grote zaal van het Partycentrum, zodat
iedereen op voldoende afstand van elkaar
mee kan doen aan de gymles van onze eigen
Schoonrewoerdse fysiotherapeut.
Voor deze gelegenheid had Mirjam lekkere
kruidtulband gebakken om na de gym te
vieren dat we weer bij elkaar mochten komen
om de stramme ledematen weer eens door te
smeren.
Want wat kraakte en piepte het hier en daar,
zo lang te weinig bewogen! Dat weten we
want Jolanda en ik deden ook mee, en bij ons
kraakte het ook flink. We kwamen er wederom
achter dat deze wekelijkse bijeenkomst echt

een hele goede manier is om alle bewegingen
die nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven, enorm belangrijk zijn!
Er is nog steeds plaats om deel te nemen,
goed voor uw lijf en leden, goed voor het
onderhoud van uw lenigheid en goed voor het
onderling contact. Schroom niet om u aan te
melden en doe gezellig mee!

Normaal zou er een vakantiestop zijn, maar
er werd door de aanwezigen gevraagd of het
toch gewoon door kon gaan. Ook de fysiotherapeute stemde hier mee in, dus zal er (onder
voorbehoud) tot het eind van het jaar wekelijks
op woensdag van 10:00 tot 10:45u gym zijn.
De contributie is voor dit jaar dan nog 30 Euro.
Verhogen leeftijdsgrens
We hebben besloten om vanaf 1 juli de leeftijdsgrens voor mensen die uitgenodigd gaan
worden voor activiteiten te verhogen naar 65
jaar in plaats van 60 jaar.
Dit punt kwam al vaker ter sprake tijdens
vergaderingen, maar nu is de knoop doorgehakt.De meeste mensen werken nog op hun
60e, en velen hebben ook nog hun eigen
activiteiten, doen andere dingen en voelen
zich veelal nog niet aangesproken tot het
meedoen van hetgeen wij te bieden hebben.
Dat was allemaal anders toen de statuten van
het Ouderenkontakt opgesteld werden 60 jaar
geleden. Aan iedereen die voor 1 juli 60 jaar
geworden is blijven we gewoon uitnodigingen
sturen.

Lock down. Ja, zo voelde
het ook voor ons het
afgelopen jaar. Negatief
reisadvies,
quarantaine
maatregelen,
inreisbeperkingen en waren we
andere jaren bijna maandelijks in Roemenië,
hoe anders verliep 2020/2021 voor ons. Maar
nee, dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten waren. Dankzij onze broeder Pavel zijn
eigenlijk alle activiteiten doorgegaan.
Al was de winter niet heel koud, toch was
er steeds weer hout nodig om de huisjes te
verwarmen en als je eten wilt koken kom je
zonder hout ook niet ver. Zo gaaf om met een
vrachtwagen vol hout zo bij vele gezinnen een
aantal m3 hout te bezorgen. Misschien vraag
je je af, geeft dit geen scheve gezichten? We
verwonderen ons er steeds weer over dat
eigenlijk iedereen wel beseft dat juist deze
gezinnen de hulp zo nodig hebben. En ook
komende tijd gaan we ons weer bezig houden
met de inkoop van de houtvoorraad.

De Open eettafel
We willen proberen te kijken of het in samenwerking met het partycentrum gaat lukken
om voor de zomervakantie een keer de Open
eettafel te organiseren. Mocht het zover
komen, dan krijgt u daar uiteraard bericht
over.
Najaarsactiviteit
Er is ook nagedacht over een najaarsactiviteit welke wij u zouden kunnen bieden. Er
zijn verschillende ideeën langsgekomen, maar
hebben nog geen besluit genomen over wat
het zal worden. Wel is er een datum geprikt
die u ook alvast in uw agenda kunt zetten:
13 oktober!
Wat was het weer fijn om deze mededelingen
op te schrijven! We hopen van harte dat we u
allen weer in goede gezondheid mogen terug
zien bij welke activiteit dan ook!
We horen ook regelmatig “Ik voel mij nog
niet zo oud om mee te doen”, maar dat staat
helemaal los van de gezelligheid die we met
elkaar kunnen delen, elkaar ontmoeten staat
bovenaan.
Hopelijk tot ziens,
Bestuur Ouderenkontakt:
Marjan, Jaqueline, Arianne, Nel, Jolanda,
Ingrid, Jannette, Mirjam en Akkie

Diverse malen in de afgelopen periode kregen
we van Gain (Global Aid Network) een grote
hoeveelheid aan voedsel: aardappels, potjes
groenten, etc. Hiermee werden opnieuw tientallen gezinnen geholpen. En met de winter en
het voorjaar nam ook de vraag naar medicijnen
toe. Gelukkig bleef het aantal Covid personen
beperkt maar verkoudheid en griep was er
zeker. Al snel worden diverse medicijnen voorgeschreven en moet je bijna een halve dokter
zijn om alle soorten medicamenten te onderscheiden.
Maar dit niet alleen… Ook het kinderwerk bleef
doorgaan. Bijna elke week komen de kinderen
bij elkaar. Zo prachtig om te zien tientallen
kinderen die steeds weer uitkijken naar deze
middagen. Als het droog is buiten op een
beetje afstand van elkaar, anders onder het
afdak bij de kerk. Ja, dan een mondkapje op,
maar ze zijn er. We verwonderen ons er zo

over dat Gods werk doorgaat onder kinderen
en ouderen.
Kerstfeest vierden we deze keer niet met de
gehele gemeenschap, maar we zochten een
aantal gezinnen thuis op. Samen aan het kerstdiner; wat een gouden momenten. We kookten
thuis voor deze families en samen zaten we
aan tafel. En op de vraag of opa Banciu het
kerstverhaal wilde voorlezen… Hij keek mee
aan, scharrelde in de la een oud brilletje op
en las… ”Heden is u geboren de Zaligmaker
en je zult het Kindje vinden liggende in de
kribbe in doeken gewikkeld”. Dan word je stil
en dankbaar verwonderd: Kerstfeest.

de gammele deur open. Daar zat hij, door een
beroerte verlamd aan beide benen, zitten op
bed, een kast, een halve stoel in de hoek met
teiltje als badkamer, en een paar flessen water
zorgen voor het stromende water…Ik ga naast
hem zitten en hij breekt in tranen uit. Houdt
m’n hand vast, huilt als een kreet om hulp.
Bijna geen mens die naar hem omkijkt. Als hij
zich wil verplaatsen doet hij dat op handen en
voeten over de aarden vloer. Geen woorden
voor, maar de plannen zijn geboren. Hier
gaan we aan de slag. Home make over 2021.
Intussen heeft hij nieuwe ramen en deuren,
zodat de warmte binnen blijft en de kou
buiten, een verharde vloer en binnenkort een
rolstoel. Als we hem nu ontmoeten verschijnt
een glimlach op zijn gezicht vol dankbaarheid.

Nu in het voorjaar de groentetuinen volop
zijn omgespit, kweekte broeder Pavel voor
ons duizenden planten. Tomaten, paprika,
aubergine en komkommer werden geplant.
Zo gaaf om te zien hoe we gezinnen zo kunnen
bijstaan in hun levensonderhoud. Eenvoudig,
maar zo doeltreffend.
De zomer komt eraan: kinderen vakantie. We
zien uit naar de week dat we met de kinderen
een programma vol sport en spel mogen
beleven. Als ze stil zitten te luisteren naar de
Bijbelverhalen. Zo gaaf om ze een week van
hun leven te laten beleven.

In december bezochten we veel ouderen
omdat juist zij het zo zwaar hebben in deze
tijd van Social Distance. Een ontmoeting die
heel veel indruk maakte. We kenden Cornel
nog niet, we klopten op de deur en we duwden

Zo mag het werk doorgaan en zijn we vol
plannen. Een nieuw gebouw voor onze activiteiten? Heeft thuiszorg een kans van slagen
hier? Zovelen die met verwachting uitzien
naar onze steun. Delen van Gods liefde; ons
verlangen.

Vogels in de regio
Terwijl ik dit schrijf is het na een aantal koude
lenteweken een stuk warmer geworden en dat
merk je aan de natuur. Er is meer bedrijvigheid
van vogels en vooral de zang is in de vroege
lenteochtend een welkom concert. Alle vogels
zijn intussen vanuit het warme zuiden gearriveerd en zelfs jongen zijn al uitgevlogen. Hier
in de tuin zijn dat bijvoorbeeld winterkoninkjes die na het uitvliegen nog een paar dagen
blijven en ze nog een beetje onbeholpen overal
te zien zijn.

Wielewaal
Wat een prachtige zomerse vogel die je niet
zomaar te zien krijgt. Komt toch nog op enkele
plekken voor in onze regio, onder andere bij
het Acuoysemeer en de Zuiderlingedijk.

Zomervogels
Zo noem ik ze maar even, omdat ze duidelijk
later komen dan bijvoorbeeld een boerenzwaluw en een koekoek. En ze geven je ook
een zomers gevoel… als de zon een beetje
meewerkt.
Spotvogel
De spotvogel is wat mij betreft zo’n vogel en
dat laat hij op spottende wijze luidkeels horen.
Dit is een vogel die steeds minder voorkomt
en toen ik hem eind mei hoorde zingen in de
tuin, was het voor mij echt lente.
Slechts drie maanden in Nederland om te
broeden en daarna terug naar tropisch Afrika.
De spotvogel houdt van houtwallen, bosschages
en struweel, bijvoorbeeld langs akkers, maar
dit type landschap is minder aanwezig en
mede daardoor is de vogel schaarser.
De vogel is mooi grijsgroen op de bovendelen
en opvallend mooi zijn de gele onderdelen.
Hij zingt heel gevarieerd, luid en met veel
imitaties… spottend met andere tuinvogels
dus.

Dat weet je dan aan de mooie heldere roep
(hoboachtig gefluit), want de vogel leeft verder
verborgen in de bovenste lagen van bomen
zoals populieren. Wie een wielewaal hoort,
hoort de zomer. Ze zijn prachtig geel met
zwart gekleurd, wat bijna tropisch aandoet.
Ze gaan dan ook in juli/augustus terug naar
vooral Oost-Afrika.
Gierzwaluw
Een grote donkere zwaluw met kenmerkende sikkelvormige vleugels, vaak te zien in
groepjes hoog in de lucht. Vooral te zien boven
dorpen en steden, liefst met oude gebouwen
waar holtes zijn waar ze kunnen broeden. Het
typische schreeuwende geluid wat vanaf je
zomerse terras te horen is, is niet te missen.
Ze leven vooral in de lucht, uitgezonderd als ze
broeden en zijn specialisten in het vangen van
insecten in volle vlucht. Gierzwaluwen leggen
heel grote afstanden af om te overwinteren
in de gebieden Mali en Congo in Afrika. Deze
zwaluw verdient het om gezien te worden …

Als zangvogels een boomvalk signaleren is er
veel paniek en alarm en als je dit plotseling
hoort, kijk dan even goed. Er kan zomaar een
boomvalk in de buurt zijn, of een sperwer of
havik. Boomvalken broeden in oude ekster- en
kraaiennesten, liefst in half open bos.
Ook deze vogel vertrekt aan het eind van de
zomer naar Afrika.
Vakantievogels
De vakanties zijn intussen begonnen en wie
weet zit je op een prachtige plek ergens in een
zuidelijk land. Of in Duitsland of een Scandinavisch land, of weg in eigen land… of thuis en
van eigen omgeving genieten. Welke vogel zou
je op vakantie waar kunnen spotten?
g
Kraanvogel

en kijk dan gelijk ook naar de boeren- en de
huiszwaluw (even oefenen en dan zie je de
verschillen).
Boomvalk
Zie je op een mooie zomerdag een snelle
kleine valk met lange spitse vleugels in open
land langsvliegen, dan kan dit zomaar een
boomvalk zijn. Deze snelle valk jaagt in de
lucht op vogels, libellen en vliegende mieren.

Deze vogel broedt sinds 2001 in het Fochteloerveen in Drenthe en dat is natuurlijk
succesvol door natuurbescherming. Hier is een
prachtige kijkhut en zeker in augustus heb je
kans ze hier te zien. Ook in Noord- Duitsland
en Zweden zijn broedgebieden. Buiten het
broedseizoen kun je ze ook in open gebieden
zien, zoals op akkers en weilanden.
Bijeneter
Ben je op vakantie in Zuid-Europa en in de
buurt van water met steile wanden? Dan
even opletten… Hier zou een kolonie bijeneters kunnen broeden die nestholtes in de
oever graven. De bijeneter is een opvallend

Vaak eten zoekend, op de grond of zittend op
een muurtje of in een mooie vlinderachtige
vlucht. Of je staat even stil en hoort de bijzondere verdragende roep [ hoep-hoep-hoep ]...
toch heet hij hop.
Flamingo
Wanneer je in het grensgebied met Duitsland
bent, kun je flamingo’s gaan kijken in het
Zwillbrocker Ven. Die ga je dan ook zeker zien,
zelfs verschillende soorten.
Vale gier
Ben je in berggebieden in Spanje of in de
Franse en Italiaanse alpen met ook open en
droge valleien, kijk dan rond het middaguur
eens naar boven. Er kunnen zomaar meerdere
vale gieren boven de rotswanden uitkomen.
Dit zijn grote vogels met brede vleugels en
trage vleugelslagen.

gekleurde vogel met geel, blauw en roodbruin.
Valt op door zijn typische zweefvlucht en
geluid.
Hop
Rijd je door een prachtig rustig landschap in
zuidelijk Europa, met wat natuurlijke boomgaardjes en landelijke boerderijtjes, dan kun
je zomaar een hop tegenkomen.

Kwartel
Een vogel zo groot als een spreeuw, die je
niet zult zien, maar wel kunt horen. Ze leven
in ruige graslanden, graanakkers en luzernevelden.
Ook in Nederland komen ze voor… ik heb ze 3
keer hier in de polder gehoord. Maar nog veel
meer tijdens wandeltochten in Frankrijk. Een
heel kenmerkend, heerlijk zomergeluid vanuit
de korenvelden: ’kwik-me-dit‘.
Veel plezier op je vakantie, waar dan ook.
Kijk eens extra de natuur in en ontdek zomaar
jouw bijzondere ‘vakantievogel’!
Tekst en illustratie
Bas Middelkoop

Epilepsie
collecte 2021
De collecte heeft het mooie bedrag van
€ 792,24 opgebracht. Iedereen die zijn of
haar steentje heeft bijgedragen: heel hartelijk
bedankt.
Met vriendelijke groet,
Aartje Vuurens

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!

Praat uit de Raad
Bouwen? Op het dorp?
Een van de belangrijks thema’s in de gemeenteraad en daarbuiten is de beschikbaarheid van woonruimte of beter gezegd: het
tekort hieraan. Door het hele land en ook in
de Vijfheerenlanden klinkt geregeld de roep
om nieuwe woningen, vooral voor starters
en vooral betaalbare woningen. We moeten
voorkomen dat de jeugd hun heil elders
zoekt en wij zo onze kernen zien verworden
tot woongemeenschappen met alleen maar
oudere mensen. Met alle gevolgen van dien.
Dit speelt óók in Schoonrewoerd. Ook hier zijn
steeds vragen naar voldoende en betaalbare
woningen. Terecht!
De vraag is wel: wat kan ‘de Gemeente’ daar
nu precies aan doen? In de gemeenteraad
(dit zijn alle raadsleden bij elkaar) hebben we
besloten dat het college (Burgemeester en
Wethouders dus) moet gaan zorgen voor extra
bouw van die woningen.
De overgrote meerderheid van de gemeenteraad wil dus graag dat er voldoende woningen
zijn of komen. Dat sluit aan bij de wensen van
de inwoners van onze gemeente, althans, dat
blijkt uit vragen en inventarisaties. Wel moeten
we rekening houden met de eigenheid ven de
kern en ook goed en goedkoop, maar ook weer
niet téveel want het groene landschap moeten
we in stand houden en zo meer. Overigens:
bouwen voor forensen is ook nog wel een
dingetje: géén slaapsteden! Allemaal eisen
waarmee je rekening wilt houden.
Dus heeft de gemeenteraad regels vastgesteld dat in de drie grote(re) plaatsen, Vianen,
Leerdam en Meerkerk, gebouwd mag worden
voor de regio. In de kleine(re) kernen, zoals in
Schoonrewoerd, moet voor de eigen behoefte
gebouwd worden. Dus voor de eigen mensen.
Hoewel dit laatste als eis eigenlijk niet erg
hard gesteld kan worden.
Om de bouwplannen voor de kleine kernen
te kunnen realiseren is van de provincie de
toezegging gekomen dat per kern maximaal
50 extra woningen gebouwd mogen worden.
Boven op de plannen die er al zijn voor vervanging, voor inbreiding (binnen het dorp afbreken

en daarvoor iets nieuw bouwen) zoals op Overheicop etc. Ook op ons dorp mogen nog eens
50 woningen extra worden bijgebouwd. Maar,
waar dan? Hoe dan?
Hoe dan? Nou, de gemeente Vijfheerenlanden
gaat zelf niet bouwen. Dus de plannen moeten
komen van ofwel projectontwikkelaars of van
inwoners zelf. Het al een eerdergenoemde
Knarrenhof (lelijke naam, maar goed, iets van
Hofje dus) zou zo’n initiatief kunnen zijn. Een
dergelijk Hofje, bestemd voor zowel jongeren
alsook ouderen, die het leuk vinden elkaar af
en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Dan moeten de inwoners dat wel
willen. Of we laten het bouwen over aan één
of enkele projectontwikkelaars die plannen
maken, indienen bij de Gemeente en gaan
bouwen..
Wat doet de gemeente Vijfheerenlanden dan?
Nou, die bepaalt de plaats en de voorwaarden
waaraan de woningen moeten voldoen.
Dus bijvoorbeeld géén hoogbouw langs de
Kerkweg en ook géén bungalows i.p.v. de
hoogstamboomgaard, om maar eens wat te
noemen. Verder moet de grond beschikbaar
zijn en het bestemmingsplan moet bouwen
mogelijk maken. Wij, als gemeenteraad, zijn
de komende tijd bezig met de vragen: ‘Waar
dan?’ en ‘Hoe dan?’ Want dat we ook in
Schoonrewoerd voldoende woningen beschikbaar moeten hebben is eigenlijk geen vraag.
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

Verslag Koningsdag 2021
Wat was het heerlijk weer, precies goed voor
een mooie Koningsdag. Een dag waarop net
iets meer gedaan kon worden dan een jaar
geleden, toen moest alles op en in je eigen
tuin of huis. Gelukkig was er dit jaar iets meer
ruimte om toch iets leuks te doen, maar nog
wel met afstand.
Brievenbuspost
In de week voor Koningsdag werd er door ons
bij alle leden een brievenbuspakket afgeleverd.
Uit vele brievenbussen in ons dorp en daarbuiten stak een bruin pakketje. Wat zou erin
zitten? De nieuwsgierigheid was erg groot, want
de pakketjes werden snel binnengehaald en
als je het open maakte zat er een pak pannenkoekenmix in en was het natuurlijk voorzien
van stroop en poedersuiker. Zo konden onze
leden toch genieten van een Pannenkoekenlunch op Koningsdag. Al gauw kwamen bij ons
de eerste foto’s binnen van lekkere pannenkoeken. Ook vele leuke reacties kregen we op
deze actie. Hartelijk dank hiervoor, maar wij
hopen toch volgend jaar weer op een echte
Pannenkoekenlunch met alle kinderen uit ons
dorp en van onze leden buiten het dorp.
Lawaaiconcert
Het was nog stil op straat toen ik die ochtend
mijn vlag ophing. Veel later dan anders, want
vandaag hoefden wij niet vroeg uit bed om
alles klaar te maken. Dus ik deed mijn best om
de tuin en het hek nog even mooi te versieren
met extra vlaggetjes en trossen ballonnen.
Toen de eerste kinderen wat aarzelend naar
buiten kwamen en ze rond mij verzamelden
voor het lawaaiconcert. “Doe jij niet mee?”

vroegen ze natuurlijk. Wel even snel mijn
pollepel pakken en een zinken emmer en
samen met de kinderen uit de straat produceren we al gauw een hoop herrie toeters,
ratels , deksels en fluiten. Zelfs een echte
radio met box kwam eraan te pas en niet te
vergeten de auto claxon. Het werd een gezellig
lawaaiconcert.
Wilhelmus
In de vorige Klepper stond dat dit vanaf de
kerktoren zou zijn. Maar dit bleek geen
haalbaar plan want je hoorde er bijna niets
van. Normaal hebben we de reveille ook altijd
vanaf de toren maar dat zijn alleen maar trompetten die hoor je wel. Gauw even overleggen
en gevraagd of dat het vanuit de kerk mocht
en natuurlijk dit was gelijk goed. Zo kon toch
iedereen luisteren en kijken naar de toespraak
van Agnita en het Wilhelmus en nog een
toegift van onze muzikanten Andre vd Leest,
Dave Sterk, Lotte vd Poel en Maria Louise v
Dijk. Jullie nog bedankt voor de inzet.
Vossenjacht
Op 3 verschillende punten in het dorp kon je
een formulier ophalen om mee te doen aan
de vossenjacht. Deze was door het hele dorp
en al snel zag je vrolijke groepjes kinderen en
gezinnen door ons dorp lopen. En ja: zou dat
een vos zijn? Maar even vragen. En nee, Mees
Kees was geen vos maar was die dag druk met
het maken van een camper. Soms moet je op
Koningsdag geen dingen doen die je anders
ook niet doet. Sorry Mees, voor het ongemak.
Maar er waren natuurlijk wel heel veel vossen.
Sommigen deden zelfs mee, ondanks dat ze
corona hadden. Weliswaar vanuit huis met een
mooi bordje in de tuin of ramen zemend op
het balkon. Super dat jullie toch meededen die
dag. Het spelletje wat eruit moest komen was
spijkerpoepen! Voor iedereen die meedeed
was er een bon om een heerlijk ijsje te halen
bij het café.
Fietspuzzeltocht
Deze fietspuzzeltocht was de hele dag beschikbaar, en al vroeg in de ochtend kwamen de
eerste mensen om een papier op te halen
voor deze leuke fietspuzzeltocht. De tocht was
uitgezet rond ons mooie dorp. Wij hoorden van

verschillende mensen dat het over wegen ging
waar ze nog nooit gefietst hadden. Zo dichtbij
huis en nog nooit gefietst.

8.

Hieronder alle vragen met antwoorden:
Antwoorden fietspuzzeltocht Koningsdag 2021
1. Het gaat goed als pa rijdt.
Welke boom? Spar
2. De tafel past er net niet tussen.
Welke vogel? Stern
3. Larve + aardig = ...
Welke bloem? Madelief
4. Kees ging emigreren, hij ging naar een …
Welke plaats? Nieuwland
5. We spelen erg graag in de speeltuin.
Welk dier? Wesp
6. Zo knap, al in groep twee kon ze lezen.
Welke vis? Paling
7. Wat voor plantje groeit hier?
Pannekoekenplant, Pilea peperomioides

10.

9.

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

Hoeveel stenen zitten er in deze pot?
153
Paardensprong:
Vrijmarkt
In welk jaar is de Wiel van Bassa ontstaan?
1573
Wat is de oorspronkelijke toepassing van
deze blokken? Tankversperring
Wie doen hier aan de lijn?
Honden
Waar zit dit touw aan vast geknoopt?
Boom en dekspaan, drijfbord, klopper
Wat staat er op dit bordje?
Wat staat er op dit bordje?
Hoe zwaar denk je dat een pond weegt?
500 gram, 0,5 kilo
Wat staat er op deze foto?
Vlaggenmast
Wat staat er op deze foto?
Watercloset

18. Waar refereert het woord “morgen” naar?
Oppervlaktemaat, land dat in een ochtend
kan worden geploegd.
19. Hoeveel sokken twee van dezelfde kleur?
4
20. Graf van een dode man. Wat klopt er hier
niet? Het hart van de dode man.
21. Verborgen bordje
Geen wegwijspijlen betekent rechtdoor.
Bij het verlaten van het bos moest rechtdoor
langs het huis van Kees den Besten worden
gereden. Hier was een extra punt te verdienen.
Helaas zijn opdracht 6,7 en 9 niet de volledige
puzzeltocht aanwezig geweest en tellen deze
niet mee.
De winnaar met alle antwoorden goed is Sterk
Team! Gefeliciteerd, uw prijs wordt thuisbezorgd.
Koningin Máxima
In de vorige Klepper hadden we ons nog niet
gerealiseerd dat onze koningin op 17 mei
50 jaar werd. Maar dit wilden we toch niet
zomaar voorbij laten gaan, dus bedachten we
een speurtocht door het dorp met het begin
op Masada 5 en het einde op Kalverweg 27.
De vragen werden gemaakt, de vrijwilligers
stelden hun tuin of het raam beschikbaar.
Iedereen nog heel hartelijk bedankt daarvoor.
De brieven werden bezorgd en de tocht kon
van start. Je had 6 dagen de tijd om de speurtocht te lopen. Dat was maar goed, want het
weer zat niet echt mee deze week. Maar al snel
stonden er mensen voor de deur, want natuurlijk zat er een aardigheidje aan vast. Ondanks
het weer deden er toch 60 volwassenen en 90
kinderen mee. De vragen waren best pittig
soms. Hieronder de goede antwoorden:
1. Hoe heten de dochters van Máxima?
Amalia, Alexia en Ariane.
2. Hoe oud zijn Koning Willem Alexander en
Koningin Máxima samen? 104 jaar.
3. Uit welk land komt Koningin Máxima?
Argentinië.
4. In welk paleis woont Koningin Máxima
momenteel? Huis ten Bosch.
5. In welke plaats gaan de Oranjes op wintersport? Lech.
6. In welk land hebben ze een huis? Griekenland.
7. Het koningspaar heeft 2 honden. Van welk
ras zijn ze? Labrador.
8. Hoe lang zijn Willem Alexander en Máxima
getrouwd? 19 jaar.
9. Wat zijn de voornamen van Máxima?
Gewoon alleen Máxima.

10. Wie heeft de jurk voor de inhuldiging
ontworpen? Jan Taminiau.
11. Welk kledingstuk werd door het dragen op
Koninginnedag weer hot? Spijkerjasje.
12. Welke studie volgde Máxima? Economie.
13. Wat houdt micro krediet in? Kleine
leningen.
14. Hoe lang was de sleep van de trouwjurk
van Máxima? 5 meter.
15. Wat ontroerde Koningin Máxima op haar
bruiloft? Het lied van Carl Kraayenhof op
accordeon.
16. Waar zet het prinses Máxima foundation
zich voor in? Voor kinderen in het Máxima
Centrum.
17. Zijn de paleizen en koetsen van het
Koninklijk huis? Nee.
18. Wat betekent de naam Máxima? De
grootste.
19. In welke stad hebben ze elkaar voor het
eerst ontmoet? Sevilla.
20. Wat is de lievelingssnack van Máxima?
Een kroket en geen bitterballen, ondanks
het interview.
Struinen langs de tuinen
Na al 2 jaar geen vrijmarkt is er bij iedereen
best wat blijven liggen, dus dachten wij dat
het misschien toch nog wel leuk is om net
voor de vakantie een ruim-je-rommel-opstruinmarkt te organiseren. Lekker vanuit je
eigen tuin. Omdat er nog geen evenementen
georganiseerd mogen worden, vinden wij
het een goed idee om dit vanuit je eigen tuin
te doen. Mensen die buiten het dorp wonen
hebben vast wel vrienden of bekenden waar
je een avondje in de tuin mag staan om als
een echte handelaar hun tweedehands spullen
te verkopen. De markt begint om 17.00 en
eindigt om 21.00 uur. Op vrijdagavond 16
juli. Wij willen er graag een route van maken,
zodat mensen weten waar er verkooppunten
zijn. Doet u mee? Geef u dan op voor 14 juli
via ovschoonrewoerd@gmail.com. Dan maken
wij een mooie route. De adressen waar je de
route kunt afhalen zijn de volgende:
Masada 5
Kalverweg 27
Prinses Amaliastraat 43
Wil je je kraam extra promoten? Stuur dan
een foto van je kraam naar ons, dan zetten
we hem op Facebook. Wij hebben er zin in. Tot
vrijdagavond 16 juli en veel verkoopplezier.
Voor de kopers: hopelijk vind je nog iets waar
je al jaren naar op zoek bent.
Bestuur van de Oranjevereniging

Koningsdag 2021

Droge voeten wandeling
Het afgelopen voorjaar was zo nat… De sloten
stonden hoog, de rivieren en kanalen verlegden
hun oevers tot op het land, de droogte van
de afgelopen jaren leek bijna vergeten. Mijn
wandelingen dichtbij huis moesten vaak met
de laarzen aan en dat is voor mei en juni toch
echt ongebruikelijk.

Jan Blanken-pad
In Nederland was het omgaan met het water
overal een uitdaging. In onze streek, de Vijfheerenlanden is in 2013 een wandeling uitgedacht rond water en een belangrijk waterbouwkundige: Jan Blanken. Misschien is hij
iets minder bekend, maar eigenlijk is dat niet
terecht. Ik citeer uit Wikipedia:

Tijdens zo’n natte periode denk je toch weer
meer na over: hoe houden wij eigenlijk droge
voeten in dit landje aan de zee? We hebben
dijken gebouwd en waterwerken, maar de
bodemdaling in het westen van ons land
neemt toe en maakt dat er weer andere oplossingen moeten worden gezocht om Nederland
bewoonbaar te houden.
Onze strijd met het water dateert al van ver
terug. Mensen die ijverig en dapper dijkjes
bouwden en hun woning op een terp plaatsten.
Denkers die zochten naar duurzame en lange
termijn oplossingen om droge voeten te
houden. Uit de geschiedenislessen kennen we
allemaal dhr. Lely wel.

Cornelis Lely was een Nederlandse ingenieur
in de waterbouwkunde. Hij ontwierp in 1891
een eerste concept voor de afsluiting van de
Zuiderzee. Zijn plannen werden uitgevoerd en
zo ontstond het IJsselmeer in 1932 met het
voltooien van de Afsluitdijk.

“Jan Blanken, zoon van de timmerman Jan
Theunisz Blanken en Niesje Ariensdr Blieck
(later ook ‘den Bliek’ genoemd), trad in de
voetsporen van zijn vader, die waterbouwkundige was in Bergambacht en vanaf 1762
in Haastrecht. Blanken sr. was belast met het
ontwerpen en bouwen van molens, sluizen en
dijken in de Krimpenerwaard. De jonge Jan
Blanken vergaarde bij zijn vader de praktische kennis voor het ontwerpen, verbeteren
en beheren van waterstaatkundige objecten.
Het eerste grote project voor Blanken jr. was
het droogdok te Hellevoetsluis waarvan de
bouw in 1798 startte. Bijzonder hierbij was
dat een stoommachine deel uitmaakte van
het ontwerp. Het was een van de eerste in
Nederland. In 1808 ontwierp Blanken ook een
nieuwe sluisdeur, de waaiersluis. Met betrekking tot de aanleg van militaire maritieme
zaken adviseerde hij onder meer keizer
Napoleon Bonaparte, in dat verband was hij
verantwoordelijk voor de totstandkoming van
de Rijkswerf Willemsoord te Den Helder. In
1808 werd Blanken, ten tijde van het Konink-

rijk Holland Inspecteur-Generaal bij Waterstaat. Hij bleef dat, onder koning Willem I, tot
en met 1826. De meeste bekendheid kreeg
Blanken door de realisatie van het NoordHollands Kanaal tussen Amsterdam en Den
Helder, maar hij was ook verantwoordelijk
voor de plaatsing van het systeem van strandpalen langs de Nederlandse kust.”

Het is de moeite waard om her en der te
genieten van het uitzicht over het water.
Zittend op een bankje of op een strandje of
staand op een krib kun je rustig van de ruimte
genieten. Op een gegeven moment sla je een
bospaadje in. Soms wat glibberig, maar je
bevindt je weer in een heel andere biotoop.
Tenslotte loop je de dijk op.

Een bijzonder deskundige man op het gebied
van waterbeheer, deze Jan Blanken en… hij
heeft in Vianen gewoond. Niet verwonderlijk
dus dat er in onze waterrijke omgeving een
wandeling naar hem vernoemd is: het Jan
Blanken-pad. Deze medeoprichter van Rijkswaterstaat en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
is een figuur om te onthouden. De wandeling
gaat dus langs de forten van de Waterlinie:
“… een spannende wandelroute door de uiterwaarden en over de dijk tussen het Werk
aan Het Spoel en Fort Everdingen. Startpunt
is Caatje aan de Lek bij Werk aan het Spoel
of fort Everdingen. Het pad leidt langs twaalf
‘Momenten van Waterkracht’. Water speelt
een sleutelrol in dit rivier- en Waterlinielandschap.”
Fort Everdingen
Boven aan de dijk kun je ervoor kiezen om
het terrein van Fort Everdingen op te gaan.
Fort Everdingen heeft een proeflokaal en een
winkeltje en er is ook een camping. Op een
warme dag is het hier goed rusten. De rest
van de wandeling gaat over de dijk. Je loopt
rond Fort Everdingen en daarna weer terug
naar Werk aan het Spoel.

Werk aan het Spoel
De
drie-en-een-halve
kilometer
lange
wandeling begint en eindigt in Caatje aan de
Lek op het Werk aan het Spoel. Daar is een
folder van het Jan Blankenpad, met een plattegrond van de route, gratis verkrijgbaar.
De wandeling leidt langs en door het rivierenlandschap met alle diversiteit aan natuur die
daarbij hoort: zand, zomerdijk, uiterwaard en
water. Alle bloemen die horen bij nat grasland
en droge, zanderige dijkjes. Insecten in
kleuren en vormen, zoveel dat kun je het niet
bedenken en uiteraard vogels in alle kleuren en
maten. Je kunt dicht bij het water komen via
kleine struinpaadjes. Er zijn bij het water ook
diverse strandjes waar je in de lente en zomer
een kleedje neer kunt leggen om heerlijk te
picknicken.

Anti-tankpalen op de Diefdijk
Dit stuk uiterwaard en dijk is vol historie. Niet
alleen vanwege het gevecht tegen het water,
ook het gevecht tegen de vijand in de Tweede
Wereldoorlog heeft hier zijn sporen nagelaten.
Een echt interessant gebied dus voor een
wandeling!
Jolanda & Hans Lemcke
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Je prijs wordt thuisbezorgd.
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LEONTINE VERKERK

Pr. Bernhardstraat 5
Gefeliciteerd!

18

2

De prijswinnaar van de
vorige puzzel (nr 139) is:

21

1

Antwoord puzzel 139:
Op de markt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Elk getal staat voor een letter,
en gelijke cijfers zijn gelijke
letters. De gegeven letters
komen minimaal een keer
in het diagram voor. Om je
te helpen, hebben wij alvast
enkele letters ingevuld.

24

7

17

Oplossing:

WIN EEN ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL
VAN MONDHYGIENE PRAKTIJK
SCHOONREWOERD
Heeft u klachten over uw gebit? Voor al uw tand
klachten kunt u bij mij terecht. Samen zorgen wij
ervoor dat uw tanden weer gezien mogen worden!”

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

Stuur vóór 1 augustus 2021 het antwoord op
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!



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

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 Oost
Onze wijkambassadeur Marjon en haar collega,
die verantwoordelijk is voor het spelen binnen
onze gemeente, hebben inmiddels het plan
gezien en wat kleine aanpassingen gedaan.
Zij staan achter het plan en hebben dit voorgelegd aan hun team. Ook het team heeft
akkoord gegeven. Het voorstel zal nu door dat
team worden voorgelegd aan het college. De
kosten voor het realiseren van de speeltuin
gaan namelijk boven de drempel waarbinnen
zij als team besluiten mogen nemen. In het
bedrag zal ook het beheer en onderhoud voor
de komende jaren worden meegenomen. Het
is nu dus alleen nog wachten op een akkoord
van het college. Zodra we dat binnen hebben,
kan de aanleg van de speeltuin beginnen. We
zien er met jullie naar uit!
‘Reparatie’ van het kunstwerk in de tunnel
In 2016 heeft kunstenares Thea Zweije met de
kinderen van de Noachschool en de Dorpsvereniging kunstwerken op de muur van de lelijke
tunnel geschilderd om deze op te vrolijken.
Daar is toen enorm veel tijd en energie door
de kinderen en de vrijwilligers in gestopt. Om
maar niet te spreken over de kosten van dit
project die uit gemeenschapsgeld zijn betaald.
Maar zoals bekend vond een ‘creatieve gast’
het zo nodig om zijn ‘tags’ over de kunstwerken heen te spuiten.
Inmiddels weten wij dat de spuitverf van de
graffiti niet verwijderd kan worden zonder dat
het werk van de kinderen wordt beschadigd. In
overleg met Thea Zweije gaan we investeren in
een reparatieslag om zoveel mogelijk van het
kunstwerk te herstellen. Dit kan niet zonder
de hulp van vrijwilligers. We weten alleen nog
niet wanneer we dit willen doen. Meer nieuws
hierover volgt via onze Facebookpagina.
De Knarrenhof
Onze oproep in de vorige Klepper heeft veel
reacties opgeleverd. In totaal zijn er nu 17
aanmelders die interesse tonen, waarvan 15
uit Schoonrewoerd, 1 uit Leerbroek (oudSchoonrewoerder) en 1 van de Diefdijk aan de

Leerdamse kant. Op 3 na hebben alle aanmelders een koophuis.
Een overzicht van leeftijden (peildatum 1 mei
2021) en status:
• 6 stellen tussen 70 en 78 jaar oud.
• 4 stellen tussen 60 en 69 jaar oud.
• 2 stellen tussen 50 en 59 jaar oud.
• 1 single van 37 jaar oud / huurhuis.
• 1 (starter) stel van 20 en 23 jaar oud /
thuiswonend.
• 1 (starter) van 21 jaar oud / thuiswonend.
Heel mooi om te zien dat het een mix is van
jong en oud. Dit laat ook zien dat er behoefte
is aan woningen voor starters en dat jonge
mensen graag in het dorp willen blijven wonen.
Er is inmiddels een reactie ontvangen van de
gemeente VHL over onze verkenning naar
de mogelijkheden van een Knarrenhof. De
reactie was dat de gemeente geen initiatiefnemer is van dit soort projecten. Ze zijn wel
bereid om dit te ondersteunen. Het advies
is om ons initiatief te organiseren in bijvoorbeeld een stichting en te komen met ideeën en
een verkenning van de mogelijke locaties die
beoordeeld kunnen worden op geschiktheid.
Wij zullen in deze fase ons licht opsteken
bij eenzelfde initiatief in Leerdam. Zodra we
meer kennis van zaken hebben zullen we dit
delen met alle aanmelders en vervolgstappen
maken. Het is in ieder geval wel duidelijk dat
het een kwestie van een lange adem gaat
worden.
U kunt zich nog steeds aanmelden als geïnteresseerde voor dit initiatief. 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 op het
adres: De Bongerd 22. En als u tips of opmerkingen heeft, dan lezen wij dat graag.
Belangstellenden en betrokkenen worden
persoonlijk op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken. Uiteraard zullen we het nieuws ook
delen in de Klepper.

Wij vermoeden dat het bordje met zwaar
vuurwerk van de paal is afgeblazen en meegenomen. Een zoektocht heeft niets opgeleverd.
Inmiddels hebben we het bordje vervangen.
Maar helaas zijn de kosten van vervanging
(€61,-) niet bij de daders te verhalen en bekostigen wij dit uit het budget van de Dorpsvereniging.

Speelvelden en hondenpoep
Naar aanleiding van klachten over hondenpoep op de speelweiden in Schoonrewoerd
Oost hebben wij een aantal jaren geleden een
bordje geplaatst bij één van de speelweiden.
Dit met het doel om duidelijk te maken dat
op het linker-speelveld honden niet welkom
zijn en ‘hondenpoep-vrij’ gespeeld kan worden
door de kinderen en dat de eigenaren van
honden hun viervoeters lekker konden laten
rennen op het rechter-speelveld. Dit heeft naar
ons idee goed gefunctioneerd. Totdat met de
recente jaarwisseling het bordje is verdwenen.

Schoonrewoerd 1.000 jaar
In april 2023 willen we starten met het vieren
van Schoonrewoerd 1.000 jaar. Dit wordt een
jaar met festiviteiten voor en door het dorp.
Op dit moment onderzoeken we de oprichting
van een stichting, zodat we de verschillende
activiteiten en financiën daar onder kunnen
brengen. Een vrijwilliger die wil helpen met
de oprichting van deze stichting is van harte
welkom!
In juli 2023 willen we graag een activiteit
rondom de Wiel organiseren. Rond die tijd is
het broedseizoen afgelopen, waardoor we zo
min mogelijk verstoren. We hebben met René
Garskamp van het Zuid-Hollands Landschap
en Kirsten Robben van Link Locatietheater een
zonnige wandeling rond de Wiel gemaakt. Zo
fijn dat we prettig kunnen samenwerken en
dat ze beiden boordevol mooie ideeën zitten!
Het was een inspirerende middag en ons plan
is om een theaterwandeling rondom de Wiel te
maken.
Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Hup, hup, Kubb!

VakantieBijbelClub
Beste kinderen en ouders van ons dorp!
Vorig jaar hebben we een keer over moeten
slaan, maar dit jaar hopen we toch echt weer
een VakantieBijbelClub te kunnen houden! Dit
zal zijn op 24, 25 en 26 augustus. Dit jaar is
het thema ‘Hallo, contact?!’.
Het zal iets anders gaan dan we in het verleden
gewend waren, maar het wordt vast net zo
leuk en gezellig!
We kiezen ervoor om de VBC dit jaar in drie
groepen te houden. Groep 1/2, groep 3 t/m 6
en groep 7/8, elke groep op een eigen locatie
in het dorp. Drie keer zijn de kinderen welkom
van 10.00 tot 12.00 uur. Wat er precies gaat
gebeuren en waar we alles organiseren, laten
we zo snel mogelijk weten via een uitnodiging!
Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen
met Dineke Kamp.
tel.: 0345-643930
e-mailadres: vbcschoonrewoerd@gmail.com
De VBC-commissie

Misschien heb je het al een keer gezien op de
camping, in een park of je hebt het zelf al een
keer gespeeld. Wij spelen het al een tijdje en
zijn er helemaal weg van. Wij hebben zelfs
meegedaan aan het NK Kubb.
Kubb (dat je uitspreekt als koeb en in het
Zweeds houten blok betekent) komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Volgens de mythes
speelden zelfs de Vikingen het al. Het speelveld
is 5x8 meter dus kan het op veel plaatsen
gespeeld worden.
De spelregels zijn eenvoudig en geschikt voor
jong en oud. Met behulp van een stok goed
mikken op de blokken van je tegenstander.
Wie als eerste alle blokken omgooit heeft
gewonnen.
Nieuwsgierig geworden en wil je het ook een
keer spelen? Dat kan. Wij zijn van plan om na
de vakantie een dag te organiseren om kennis
te maken met het Kubb spel. Al spelende
wordt duidelijk hoe leuk dit spel is. Wil je meer
weten over het spel? Google dan “Kubb”.
Gerrit en Rik Middelkoop

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

Gijs Kool Schrijft
•
•
•
•
•
•
•

Journalistieke producties
Webteksten
Tenders
Communicatie
Simplificatie
Creative Writing
SEO
Gijs Kool Schrijft
Dorpsstraat 27
Schoonrewoerd
06-51502379

Gijs Kool denkt mee!
• PR
• USP

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

Gijs Kool Schrijft |

@TeGijs |

Gijs Kool

ACTIVITEITENKALENDER
juli
16 juli

17:00 - 21:00 uur

17 juli
27 juli

vanaf 18:00 uur

‘Struinen langs de tuinen’, vrijmarkt door Oranjevereniging
opgeven voor 14 juli: ovschoonrewoerd@gmail.com
route afhalen: Masada 5, Kalverweg 27, Prinses Amaliastraat 43
Fietsdag (40 of 60km), Natuur- en Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’ aanmelden info@natuurcentrum.nl
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

augustus
24-26 augustus 10:00 - 12:00 uur
25 augustus
vanaf 18:00 uur
28 augustus
vanaf 11:00 uur

VakantieBijbelClub met thema ‘Hallo Contact!?’
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Ambachtsdag, Ambschtsplein Dorpsstraat 23

september/oktober
28 september
vanaf 18:00 uur
13 oktober

Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Najaarsactiviteit, het Ouderenkontakt

-

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

