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Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers 

 
Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,  

zodat het voortbestaan van 
De KLEPPER, 

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden. 
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens 

de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders. 
 

Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig  
en hielp ons daarmee enorm. 

Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af. 
 

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE. 
 

Bewaar het goed!  
In de weken van 27 september tot en met 9 oktober  

komen wij het (hopelijk gevuld) bij u ophalen. 
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets! 

 
Bij voorbaat danken wij u voor uw steun! 

 
GEEF OM DE KLEPPER 

 
GEEF VOOR DE KLEPPER 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de redactie,  

(zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper 
 

 
Mocht de envelop na 9 oktober niet bij u opgehaald zijn 
en wilt u toch graag een gift doen, neem dan de vrijheid 
een bedrag over te maken op onze rekening:  
NL17 RABO 0127 5727 91, t.n.v. Dorpskrant de Klepper 
of scan de hiernaast afgebeelde QR code. 



"Uw tanden mogen gezien worden"

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl

 
 

Medisch Pedicure 
Diabetische, Reumatische en 
Oncologische voet. 

 
 
 
 
 
 
 
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 



voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdeenenveertig

Buiten schijnt de zon. Een mooie nazomer valt 
ons ten deel en wat doet dat goed. Terwijl ik 
zit te schrijven aan het voorwoord is er op het 
dorp van alles te doen: 

Er wordt geplukt in de boomgaard door de 
mensen van de pas-opgerichte Stichting 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden, er wordt het 
Zweedse spel ‘kubben’ gespeeld, er wordt een 
startdag voorbereid met allerlei activiteiten 
rond de Gereformeerde Kerk, er wordt gewerkt 
en genoten op Schaikse Weelde en natuurlijk 
wordt er gewandeld, gefietst… 

Over al die leuke dingen (en nog veel meer) 
kunt u weer lezen in deze Klepper. 

Hoewel we nog steeds het corona-gedoe om 
ons heen hebben, kan er inmiddels meer. 
Ik merk dat ik daar zelf ook erg van geniet. 
Met mensen samen dingen uitdenken, voor-
bereiden en beleven is toch echt mijn ding. 
Voor Erwin Vink is dat ook zo: hij leeft op bij 
de teamsport (voetbal) en alle gedoe daar 
omheen. In 50 vragen stelt hij zich voor. 

Voetballen houdt meer gemoederen bezig en 
daarover wil de wijkambassadeur, Marjon van 
Driel, weleens wat doorpraten met een groepje 
Schoonrewoerders. Interesse? Meld u aan. 

De verscheidenheid in deze Klepper is weer 
ongekend groot: van engelenramen naar hoog-
stamboomgaarden, van stroop naar speculaas, 
van tjiftjaf via spotvogel naar kiekendief en 
van Britt en Bram op de vakantiebijbelclub tot 
rabbijn Jacobs, het komt allemaal langs in uw 
eigen dorpskrant. En dan zijn er mensen die 
denken dat op een dorp niet zoveel te beleven 
is…

Uiteraard is er veel aandacht voor alles wat 
gaat komen deze herfst. Voor jong en oud is er 
veel te doen, te beluisteren en te zien. Iedere 
keer weer ben ik onder de indruk van al die 
vrijwillige inzet. 

We komen in de komende twee weken ook weer 
bij u aan de deur voor de Klepperronde: de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dit jaar hebben 
we zelfs een QR code bij ons, want er is vaak 
zoveel goede wil om te geven, maar klein geld 
is zo lastig te vinden. We hopen dat u ons weer 
wilt steunen. Daarmee doet u uiteraard ook 
uzelf een plezier: dan kunnen we De Klepper 
blijven maken. 

Heeft u een leuk idee voor ons: ga daar eens 
een interview doen of kom eens bij mijn hobby 
kijken of weten jullie wel dat… laat het ons 
weten. De telefoonnummers van de redactie-
leden staan voorin De Klepper. 

Ik wens u allen veel lees-, kijk- en bladerple-
zier.

namens de redactie van De Klepper, 
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 142 is vrijdag 5 november. 
Klepper 142 zal rond 26 november worden 
bezorgd.

INHOUD 
50 vragen: Erwin Vink 19 
Activiteitenkalender 47 
Bouwen aan Overheicop 23 
Collecte KWF 42 
Colleges voor iedereen 29 
De Schoonrewoerdse Zoekvreter 39 
DVS Nieuws 41 
Engelenramen 21 
Foto’s perenpluk & Kubb 15-16 
Gereformeerde kerk: Het was feest 17 
Gereformeerde kerk: Water for life 25 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden 13 
Hope & Serve 28 
Kinderhoekje 43 
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’ 21 
Oranjevereniging 33 
Praat uit de Raad: Een nieuw gemeentehuis?! 35 
Rabbijn Jacobs in Schoonrewoerd 38 
Schaikse Weelde, groeizame natuur (deel 3) 7 
Sitopia, eten van de boer 26 
VakantieBijbelClub 45 
Voetballen? Wijkambassadeur vraagt hulp  45 
Vogels in de regio 31 
Wandelen buitenom 37 



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.

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl/leksprong

Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De Kraan-
vogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

 
 

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst 
foutloos, helder en consistent! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Judith de Zeeuw-Hooijer 

 
06-21441037 

info@nauwkeurigtekstredactie.nl 
www.nauwkeurigtekstredactie.nl 



In Klepper 139 eindigden we met: “… 
Zo ontstaat samenwerking. Zo ontstaat 
Weelde…” En aan het eind van deze natte 
zomer is dat zichtbaar: wat een groen, 
wat een groeikracht, wat is de natuur 
gevarieerd, weldadig en gul. Ik schuif 
weer aan bij Sylvia en Floris. En ditmaal 
zit daar ook Andrea Zierleyn, eigenaresse 
van een voedselbos–in-wording. 

We zitten lekker buiten naast de moestuin 
tussen de bloemen. Ik kijk mijn ogen uit. 
“Nou, er is eigenlijk al veel uitgebloeid.” lacht 
Sylvia als ik mijn bewondering uitspreek over 
alles wat ik zie. “Er zijn stukken waar we niet 
meer aan toe zijn gekomen. Alles groeide 
zo hard! Dat hebben we dus ook maar laten 
gaan. Af en toe de maaier erover, zodat we de 
paden nog wel kunnen belopen en verder… de 
natuur gewoon haar eigen weg laten kiezen. 
Dat leverde ook veel verrassingen op. Als we 
straks een rondje lopen, zal ik het je laten 
zien.” Net als de vorige keren gaat het gesprek 
als vanzelf van het een naar het ander.

De Geeren aan de Diefdijk
Sylvia had me van tevoren al gemeld dat 
Andrea graag wilde aansluiten bij het gesprek. 
Want naast weelderige groei in het groen is 
ook het samenwerkingsnetwerk gegroeid met 
o.a. het gebied De Geeren aan de Gelderland-
kant van de Diefdijk, waar Andrea Zierleyn 
woont. “Ik woon prachtig tussen twee stukken 
van Staatsbosbeheer en heb achter mijn 
huis een hectare grond. Daarop staan essen, 
indertijd aangeplant door Aart van Weverwijk, 
maar door de essenziekte is een groot aantal 
van die bomen dood. Dat ziet er triest uit. 
Die bomen moesten eruit. Het stuk land ligt 
in een Natura 2000-gebied en dat betekent 

dat ik herplant-plichtig ben. Ik dacht: “Ja, 
herplanten, maar hoe en met welke bomen?” 
Ik las in de krant over de plannen van Sylvia 
en Floris met SchaikseWeelde en zodoende 
ontstond het contact en de samenwerking.” 
Dat juist deze plannen Andrea zo aanspreken 
is niet vreemd als ze iets meer vertelt over 
zichzelf. Ze heeft o.a. gewerkt bij Milieude-
fensie en was altijd al geïnteresseerd in duur-
zaamheid.

Sylvia en Andrea zijn in maart op cursus 
gegaan in Friesland om meer te leren over 
de aanleg en het onderhoud van een voed-
selbos. Hoe plant je bomen en struiken zo dat 
alles voldoende zonlicht krijgt? Welke planten 
hebben liever wat natte voeten en hoe creëer 
je droge stukken voor andere gewassen? 
Andrea laat een tekening zien van de plannen 
met De Geeren: er is een ronde waterpartij 
in het midden ingetekend, die inmiddels ook 
al is gegraven. De grond loopt daar trapsge-
wijs omlaag, zodat je van droog naar vochtig 
en naar nat kunt gaan en ook de beplanting 

daarop kunt aanpassen. Voor die plannen 
konden doorgaan, was er heel wat voorwerk 
nodig. Vergunningen aanvragen, formulieren 
invullen en veel geduld hebben, vertelt Andrea. 
”Er zat een agrarische bestemming op dit stuk 
land. Er hebben altijd schapen gelopen tussen 
de essen. Een voedselbos is een tussenvorm 
tussen agrarisch en natuur. De naam De 
Geeren heb ik gekozen als verwijzing naar de 
oude naam van dit stuk polder tussen Diefdijk 
en de Culemborgse vliet. Gerend land, dat is 
schuin uitlopend land. Mijn plan is om pluk-
abonnementen te gaan uitgeven: mensen 
kunnen dan een aantal keer per jaar komen 
oogsten en uiteraard ook meenemen.”

SchaikseWeelde, groeizame natuur
deel 3



SchaikseWeelde en De Geeren kunnen elkaar 
goed aanvullen als het gaat om duurzaam-
heidseducatie. Groepen kinderen of volwas-
senen kunnen met Sylvia van de Schaikseweg 
naar de Diefdijk voor een rondleiding, dat ligt 
zo dicht bij elkaar. Sylvia geeft voorbeelden van 
voedselworkshops. “Het leren verwerken van 
de oogst is ook een onderwerp van educatie. 
De ‘oude’ manieren 
van oogst bewaren en 
houdbaar maken willen we 
aandacht geven.”
Andrea vervolgt haar 
verhaal. “Het rooien van 
de bomen is nu bijna klaar. 
Al het hout is op het eigen 
land gebleven, deels als 
kachelhout en een groot 
deel voor bankjes en de 
wandelpaden. In die zin 
kun je zeggen dat de eerste 
oogst al is begonnen: 
de houtoogst. Door alles 
ter plekke te verwerken 
ontstaat kringloop-natuur.”
Om de samenwerking tussen De Geeren en 
SchaikseWeelde uit te werken zijn er plannen 
om een stichting op te richten. Er zijn al 
bestuursleden gevonden, maar de plek van 
voorzitter is nog vacant. Het samen doen 
heeft duidelijk meerwaarde, concludeer ik. Ik 
zie Sylvia en Floris knikken. Het is ook mooi 
om te zien dat tussen Andrea en Sylvia een 
goede klik zit. In het gesprek vullen ze elkaars 
verhalen moeiteloos aan. Beide genieten van 
de vergezichten op plannen in de toekomst. 

Sitopia
Terwijl vlinders langs fladderen en de dalende 
namiddagzon prachtig warm licht uitstrooit 
over de bomen, struiken en planten, vertellen 
Sylvia en Floris over de afgelopen zomer op 
SchaikseWeelde. “We hebben een mooie open 
middag gehad voor de buurt en het dorp. Er 
is van alles gedaan die dag en vooral veel 
kennisgemaakt en genoten. Kinderen hebben 
een insectenhotel gemaakt. Volwassenen 
waren bezig met insecten-lokkers: terracotta 
potjes met gedroogd gras die je op zijn kop in 
de bomen hangt. 

De ‘oogst’ van deze zomer was onder meer de 
grote belangstelling, zegt Sylvia. “Er zijn veel 
bezoekers geweest. Hele gezinnen en groepen 
die bijvoorbeeld een cursus schimmels 
en paddenstoelen hadden gevolgd en dan 
kwamen vragen of ze hier meer konden zien 
en mogelijk ook wat mochten uitproberen. 
Heel fijn, die belangstelling. Jammer genoeg 
kunnen we niet iedere dag voor iedereen het 
hek open hebben. Deze zomer was zo veel 
natter dan vorig jaar en dus groeide alles 
uitbundig. We hebben hard moeten werken 
om niet overgroeid te raken.” 



En hoe is het met de plannen om een gebouw 
voor duurzaamheidseducatie op het terrein 
neer te zetten? Floris kijkt een beetje zorgelijk. 
“Dat schiet nog niet echt op. Het college van 
B&W heeft positief gereageerd op het plan, de 
wijkambassadeurs zijn op bezoek geweest en 
ook zij waren enthousiast, maar veel verder 
zijn we nog niet. De financiering is al met al 
een grote uitdaging. Natuur- en milieuedu-
catie willen we graag hoger op de agenda van 
de gemeente Vijfheerenlanden zien.” 
“Meer groene initiatieven samenbrengen 
binnen de gemeente blijft een van onze 
doelen”, zegt Sylvia. “Samen kunnen we meer 
voor elkaar krijgen en daarmee ook het belang 
voor de gemeente benadrukken. Als groep zijn 
we een partner die belangrijke bijdragen levert 
aan de kwaliteit van leven in de gemeente.” 
We willen graag samenwerken met de scholen 
in VHL, we willen het steunpunt NME (duur-
zaamheidseducatie) voor hen zijn. “We geven 
nu al buitenlessen. Workshops koken boven 
houtvuur, het kweken van planten, schil-
deren met groentesap. We hebben al een paar 
heerlijke ochtenden met kinderen achter de 
rug…”. 

Nog een nieuwe samenwerking zit eraan te 
komen, in de lokale voedselcoöperatie Sitopia 
(een samentrekking van sitos = voedsel en 
topos = plek). Het is leuk om te zien dat zowel 
Sylvia als Floris iets rechterop gaan zitten 
als ze hierover vertellen. Door Ankie Lubbers 
en Lotte van der Snoek uit Leerdam zijn we 
betrokken bij dit initiatief. Ook hieruit blijkt 
weer: samenwerken en samen doen levert 
letterlijk energie op. “Sitopia  is de naam van 

een kring van ‘makers en opmakers’. De makers 
zijn lokale bedrijven die op een natuurbewuste 
manier voedsel produceren, de opmakers 
zijn de consumenten die via een website dat 
voedsel kunnen bestellen. En wij zijn dan het 
uitgiftepunt. Hier kun je je krat/doos neer-
zetten, die wordt gevuld met je bestelling en 
op donderdagavond tussen 19-20 uur kun je 
het ophalen.” Ik grinnik om die omschrijving: 
makers en opmakers, wat een leuke vondst. 
“We doen dat samen in deze lokale voedsel-
coöperatie. Ook producten uit het voedselbos 
kunnen in het aanbod. Dat lokale is belang-
rijk: dat je het producerende bedrijf -bijna- 
kent, dat er nauwelijks transportkosten zijn. 
Bovendien verbindt het mensen met elkaar, 
het verbindt producenten met consumenten.”

Zomer op SchaikseWeelde 
In het laatste licht van de middag gaan we een 
rondje lopen. Na het beschrijven van de winter 
(deel 1) en de lente (deel 2) is nu de zomer 
aan de beurt: wat viel op deze zomer? Sylvia 
begint met vertellen: ”Het was zo heel anders 
deze zomer. Afgelopen jaren was het warm en 
heel droog, deze zomer was nat. Dat betekent 
dat we veel hazelnoten hebben, die zijn enorm 
goed gegroeid. We hebben heel veel pruimen 
geoogst. De appeloogst zal dit jaar niet zo 
groot zijn, misschien vanwege een beurtjaar 
(fruitbomen geven dan een jaar wat minder 
fruit). Af en toe moesten we ons letterlijk een 
weg banen door de begroeiing, op sommige 
plekken woekerde het echt.”
De bloemenranden hebben het heel goed 
gedaan en dat is goed voor de biodiversiteit. 
Er komen veel insecten op af. Veel van die 



Als ervaren rietdekkers- en timmerbedrijf 
verzorgen wij het timmerwerk aan de 
dakconstructie tot aan het rietdekken. 
Een rieten dak geeft een natuurlijke, warme 
uitstraling en een meerwaarde aan uw 
woning, hooiberg, veranda of schuur. 
We staan bekend om betrokkenheid,
betrouwbaarheid en persoonlijke aandacht 
voor u en uw dak. Kijk voor meer informatie 
en inspiratie op www.anneschipper.comwww.anneschipper.com.
Neem gerust contact op voor advies of om 
een afspraak te maken voor een vrijblijvende 
offerte. Wij zijn u graag van dienst!

Kies voor karakter.

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



randen zijn nu uitgebloeid, maar we kunnen 
ons er wel een voorstelling van maken. “Er 
waren minder wespen, dat vinden we niet zo 
erg. We zagen veel hommels en bijen en heel 
wat verschillende soorten vliegen, die kwamen 
ook op het rijpe en overrijpe fruit af. Vogels, 
heel veel vogels zagen en hoorden we. Bas 
Middelkoop, vogelkenner bij uitstek, kon ons 
vertellen over bijzondere soorten die hij hoorde 
op ons terrein. We hebben tijdens de open dag 
een tentoonstelling van zijn tekeningen en 
schilderijen gehad hier tegen de wand van het 
gebouw. Echt geweldig bijzonder.”

Sylvia vertelt over de workshop- en werkdagen. 
Er werden lepels gesneden uit berkenhout , er 
zijn salades gemaakt met eetbare bladeren, 
bessen en kruiden en natuurlijk is daar ook 
van gesmuld. Sylvia haalt haar hand liefkozend 
langs de haag van de winterlinde, waarvan het 
jonge blad echt heerlijk is in de sla. De sala-
dehaag noemt ze het. Langs de rand liggen 
de stukken stam van de berken, daar zijn 
proppen met schimmels in aangebracht en dat 
moet straks in het najaar zorgen voor de groei 
van oesterzwammen. In deel 4: de herfst gaan 
we zien en horen of dat gelukt is.

Op verschillende plekken zijn afgezaagde 
stobben van bomen opnieuw gaan uitlopen. 
Sylvia wijst ons uitlopers van pruimen aan en 
van de perzik, die zelfs vruchten heeft. Ze is 
blij dat de ginkgo, die leek dood te zijn doordat 
een konijn de bast had afgevreten, onder de 
vraat-plek weer een nieuwe mooie uitloper 
heeft gemaakt.   
“We zijn blij met de smeerwortel en paarden-
bloem. Die doen nuttig werk. Ze hebben lange 
penwortels en die komen tot diep in de bodem. 
Ze halen daar hun voedingsstoffen op, brengen 
dat naar het blad. Dat blad sterft straks af en 
dan geven ze al die nutriënten weer af aan de 
bodem. Een kringloop, zo waardevol. Er staat 
ook veel zevenblad, daar hebben we pesto van 
gemaakt voor de open middag, zo lekker. De 
Japanse wijnbes gaf een goede oogst dit jaar, 
de duindoorn gaf prachtig oranje vruchten 
en kijk: al die rozebottels… Weet je, het is 
gewoon te veel om het te verwerken. Gelukkig 
genieten de vogels lekker mee.” Sylvia praat 
en wijst, benoemt en prijst de eetbaarheid van 
zoveel planten. 

De ooievaars hebben genesteld in een 
eikenboom langs het pad. Er zijn geen jonge 
vogels van gekomen, maar een volgend jaar 
lukt dat misschien wel. De buizerd heeft zijn 
vaste plek. Spechten, vooral groene, roffelen 
en genieten van al het dode hout. Tussen 
de houtstapel met vermolmd hout zit een 
hommelnest. Ook de ringslang heeft het goed 
naar zijn zin. 

Onze ronde door de oase brengt ons weer bij 
het hek. We nemen afscheid en ik ben blij dat 
ik nog één keer tegoed heb: volgende keer 
kijken we terug op de herfst. 

Jolanda Lemcke



www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl 

 Ontwerp – aanleg - onderhoud 

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag! 

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093 

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 

Tiendweg 41, 4142 EH  Leerdam 
T (0345) 63 22 66     E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl    

I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

verf 
behang
vloeren
raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



Heerlijkheid Vijfheerenlanden

Dat is nogal een oproep, zou je kunnen denken. 
Het beschermen van de natuur rondom de 
Wiel van Bassa, dat wordt toch al gedaan door 
natuurbeheer of het Zuid-Hollands Landschap. 
En recent kwam daar ook nog een mooi bericht 
over UNESCO werelderfgoed bij. Dat klopt 
allemaal,  veel partijen in de regio zijn elke 
dag aan de slag om de natuur om ons heen te 
beheren en te beschermen. 

Komende generaties
De Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden is 
daar sinds dit jaar ook mee bezig, specifiek 
de natuur dicht bij ons in de buurt, die ons na 
aan het hart ligt. De hoogstamboomgaarden 
rondom de Wiel van Bassa, Hoeve de Kruithof 
en het fruit dat daar deze weken wordt geplukt 
door o.a. vrijwilligers die zich gemeld hebben 
bij de stichting. Je kunt of wilt misschien niet 
op de ladder klimmen met het plukschort of het 
gras maaien, maar je kunt wel iets anders 
doen om de natuur te beschermen en zo 
dit unieke stukje van Nederland ook 
voor jezelf, en de komende genera-
ties te behouden.

Beeldmerk 
Met gepaste trots presenteren we 
de inwoners van Schoonrewoerd het 
beeldmerk dat voor de stichting Heer-
lijkheid Vijfheerenlanden is ontworpen. 
Het beeldmerk staat voor de ambities van 
de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. 

Centraal staan de hoogstambomen, die in het 
unieke natuurgebied rondom de Wiel van Bassa 
staan en die we willen behouden. Natuurlijk is 
het fruit terug te vinden in de vorm van de 
rode stippen, appels en peren van rassen die je 
vandaag de dag niet meer overal ziet. Tenslotte 
de gebruikte kleuren bruin en groen, die staan 
voor de landschappelijke schoonheid die in alle 
seizoenen in dit gebied is te vinden en die we 
als stichting samen met u willen behouden en 
als het kan, verbeteren voor de toekomst. In 
de winter zie je meer bruin, maar zoals nu, in 
de zomer, speelt groen de boventoon. Dit alles 
geschreven in een solide lettertype. Met dit 
beeldmerk presenteert Stichting de Heerlijk-
heid Vijfheerenlanden zich krachtig, net zoals 
de fruittelers in dit gebied dat al decennia lang 
doen.

Eerlijke streekproducten
Er is al volop geplukt in de hoogstamboom-

gaarden, door Wim Scherpenzeel en de 
jongelui die hem op zaterdag helpen, 
maar ook vanaf 18 september door 
de vrijwilligers van de stichting. 
Eén van de doelstellingen is om al 
het fruit een zinvolle bestemming 
te geven in de vorm van mooie 

streekproducten. Het meest voor de 
hand liggend is het ‘versappen’ van 

de appels en de peren. Maar de Heerlijk-
heid Vijfheerenlanden wil nog meer, we gaan 
ook ‘verstropen’. In België, net over de grens, 

Help mee: Word ‘beschermer’ van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden

g
j



Word ‘beschermer’ van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden!
Voor slechts € 15,= per jaar laat u zien dat u het gebied rondom de Wiel van Bassa mee wilt 
beschermen en de cultuurhistorische waarde wilt behouden voor komende generaties. Meld je 
aan op info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of, als dat niet lukt, stop een briefje in de bus op 
Noorderwoerd 54, 4145 NV Schoonrewoerd. Of trek één van de bestuursleden aan hun jasje. 
U bent dan meteen ingeschreven voor de nieuwsbrief en zo blijft u op de hoogte!

volgen de gebroeders Bleus 
de familierecepten uit 1843 
en stoken hun koperen ketels 
op om appel/perenstroop te 
maken van de hoogstamoogst 
onder het eigen label van 
de Heerlijkheid. Ook het sap 
komt op de markt met op het 
etiket het Vijfheerenlanden 
beeldmerk. Streekproducten 
puur natuur, direct van de 
hoogstamboomgaarden. Daar 
mogen we als Schoonrewoerd 
trots op zijn en het verkoop-
team is volop bezig dit ook 
buiten het dorp op de markt te 
krijgen.

Alleen samen
De stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden 
heeft ideeën en plannen. Maar die kunnen 
alleen worden gerealiseerd  als we dat met 
elkaar doen. We zoeken samenwerking met 
de bestaande initiatieven, spreken ook met 
nieuwe partners, maar hebben u/jou als 
inwoner van het dorp daarbij nodig. Vandaar 
dat we afsluiten met een herhaling van de 

oproep: Meld je aan als ‘beschermer’ of vrijwil-
liger, waarbij mensen die bereid zijn om mee 
te plukken op dit moment meer dan welkom 
zijn.
Vragen? info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl. 
en binnenkort te bezoeken op www.heerlijk-
heidvijfheerenlanden.nl

Ton Stek & Ad de Jong
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Perenpluk Kubb





De startzondag van de Gerefor-
meerde kerk op 19 september was 
een geweldige dag. Er speelde een 
muziek-band: 6 times a charm. Er was 
een heuse waterput in de kerk. Daar 
draaide het verhaal omheen: het water, 
de ontmoetingen bij de waterput en het 
levende water van God  dat de bron is 
voor ons geloof. Het levende water dat 
we krijgen en dat we mogen doorgeven. 

Dat doorgeven gaan we dit jaar in het 
echt doen met het praktijk Water for 
Life. Alle activiteiten na de kerkdienst 
waren dan ook gericht op water. Er 
werd gebouwd aan vlotten en daarna 
ook echt gevaren. Er was een water 
estafette. Schilderen met waterverf, 
bootjes vouwen die op het water 
dreven. 

Het prachtige weer 
droeg enorm bij aan 
een gezellige dag. 
Na de maaltijd met 
elkaar buiten in de tuin 
werd de dag afgesloten  
met het middaggebed. 
We kijken terug op een 
feestelijke start van 
ons kerkelijk jaar. 

Het was een feest



 
 

 

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 



1. Naam: Erwin Vink

2. Adres: Prinses Amaliastraat 55.
3. Geboortedatum: 05-08-1981.
4. Geboorteplaats: Utrecht.
5. Beroep: monteur tijdelijke verkeersmaat-

regelen. 
6. Getrouwd met: Angela.
7. Kinderen: ja, 2 zoons: Joppe en Jesse.
8. Huisdieren: twee goudvissen.
9. Hobby’s: voetbal (kijken).
10. Leuk in je werk: afwisselend werk met 

veel verantwoordelijkheid. 
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: de agressie en haast in het verkeer.
12. Lievelingsmuziek: ik hou van alles, van 

Hollands tot hardstyle en alles er tussenin.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind 

je leuk/interessant: een goede docu-
mentaire of een goede fi lm.

14. Favoriete lectuur/boeken: sport biogra-
fi eën zoals Gijp en Sneijder, maar ook een 
goed oorlogsboek vind ik interessant. 

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
nee, ben wel leider van de JO11 en het 5e 
bij HSSC ’61. 

16. Lievelingseten: alles uit de frituur.
17. Mooiste auto: Audi RS6.
18. Mijn mooiste/leukste vakantieland: 

Nederland, daar is nog zoveel te zien.
19. Mijn Favoriete vakantiebesteding: zo 

min mogelijk, daar is het vakantie voor.

 

20. Wat vind je van politiek: een noodzake-
lijk kwaad. 

21. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: lees geen krant, tegenwoordig alles 
via de telefoon.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht-
gekomen: 25 jaar geleden met mijn 
ouders op het Kortgerecht komen wonen.

23. Wat doe je/beteken je voor Schoonre-
woerd: niets.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de 
Wiel.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
achter de melkfabriek. 

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: betaal-
bare woningen voor starters, nu trekt veel 
jeugd het dorp uit.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: dat het nog 
echt een dorp is.

28. Wat vind je vervelend en waarom: 
mensen die om de brij heen draaien, liever 
dat iemand het recht voor zijn raap zegt.

29. Waar ben je trots op: mijn gezin.
30. Waar heb je spijt van: nergens van.
31. Wie bewonder je het meest en 

waarom: mijn moeder, omdat ze alle 
ballen hoog hield.

32. Wat is je hartenwens en waarom: 
gezond oud worden, om later te kunnen 
genieten.

33. Voor het laatst gehuild: met de geboorte 
van Joppe.

34. Leukste jeugdherinnering: polderen als 
klein jochie.

35. Droomvakantie: Amerika.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Willem 

van Hanegem.
37. Waar maak je je boos over: onrecht.
38. Waar ben je blij mee: met mijn leven 

zoals het is.
39. Waar heb je moeite mee: mensen die 

liegen.
40. Welke hoop koester je: dat mijn 

kinderen goed terecht komen.
41. Goede eigenschap: behulpzaam.
42. Slechte eigenschap: koppig.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

mijn gezin en de elftallen waarvan ik leider 
ben.

44. Waar maak je je het meest zorgen 
over: ik maak me niet veel zorgen, ik leef 



Kwadraat bouw bv Leerdam | Techniekweg 17 | 4143 HW Leerdam

Tel. 0345-622002 | Fax 0345-622177 | info@kwadraatbouw.nl

www.kwadraatbouw.nl

WONEN, WERKEN
EN BUITENLEVEN
Kwadraatbouw:
 staat voor plezierig bouwen
 ontzorgt tijdens de bouw
 communiceert transparant en open
 is innovatief
 levert kwaliteit zoals u dat wenst
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bij de dag.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 

ermee doen: opmaken.
46. Gouden tip voor de Klepper: zo 

doorgaan, leuk blad om te lezen.
47. Wat moeten de inwoners van Schoon-

rewoerd echt van je weten: ik ben een 
open boek, als ze wat willen weten, kunnen 
ze het komen vragen

48. Wat zou je direct aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: 
woningbouw voor jongeren.

49. Vraag van Richard de Keijzer (50 
vragen vorige keer): Wat heb je het 
meest gemist tijdens de corona, waar 
kijk je naar uit?: ik heb het meest de 
weekenden met voetbal gemist. Ik kijk 
uit naar een “normaal” leven met voetbal-
wedstrijden en feestjes.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Jaap de Jong.

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Hoe ver ben je 
met je camper en heb je er al reisplannen 
mee?

Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Het was een natte zomer. Het was een 
groeizame zomer. Het was een groene zomer. 
In de natuur konden we het beleven en zien. 
Zoveel grassen, kruiden, zware boomkruinen. 
Slootjes die vol bleven met water. Vogels en 
reptielen die daar erg van genoten. 

We gaan het naseizoen in. De herfst met 
paddenstoelen en kleurige bladeren, met 
kortere dagen en vogels die op trek gaan. We 
kunnen oogsten van de fruitbomen, de vrucht-
dragende struiken en van de notenbomen. Een 
seizoen van overvloed. 

Bij de natuur- en Vogelwacht maakt men zich 
klaar voor het plukken van het fruit van onbe-
spoten bomen. Dat fruit wordt deels verkocht 
bij de Schaapskooi en van een groot deel 
wordt sap geperst. Komt u gerust eens langs. 
U kunt helpen met plukken, heel gezellig in 
een groep. Kijk op de website naar de contact-
persoon en meld u aan. Ook de data en tijden 
van de fruitverkoop vindt u op de website: 
www.natuurcentrum.nl

We gaan nog steeds graag met u - jong en 
oud- op pad. Gaat u mee?

• 26 september naar de Biesbosch met Jules 
Klees.

• 9 oktober maken we met de jeugd een 
boswandeling achter de Schaapskooi. 
Opgeven moet van te voren via de website. 

• 10 oktober verkennen we Everdingen met 
Eduard Polfliet. Heel dichtbij en zo mooi, 
zeker als iemand je wijst op wat je kunt zien 
en horen. 

• 16 oktober gaat de jeugd naar de Everdinger 
Waarden. 

• 17 oktober is er een paddenstoelentocht in 
het Lingebos.

• 20 oktober gaat de jeugd de herfst beleven 
met een speurtocht. 

Waar en hoe laat een excursie start en meer 
details over de jeugdactiviteiten vindt u op: 
www.natuurcentrum.nl Of word lid, dan valt 
het prachtig gekleurde verenigingsblad met 
veel nieuws vier keer per jaar bij u in de bus. 

namens de vrijwilligers van de Natuur en 
Vogelwacht De Vijfheerenlanden  

Engelenramen

Uit de nieuwsbrief van de Historische vereniging 
Leerdam:

Wij kregen bericht van de heer Albert de 
Haan die zich bezig houdt met onderzoek 
naar engelenramen. Bij ons in de buurt 
had bijvoorbeeld de boerderij die stond op 
Overheicop 12-14 te Schoonrewoerd een 
engelenraam (zie foto, het raam boven de 
deur). Het vermoeden is dat er meer panden 
moeten zijn of zijn geweest met dit soort 
ramen. Wie heeft informatie? 
Reageren kan naar albertdehaan@kpnmail.nl 
of 06 486 08 486.



Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

Het adres voor:
- appels 
- peren 
- aardbeien 
- eieren 
- natuurlijk appelsap 
- aardappels 
- uien 
- sinaasappelen 
- seizoensproducten 
- honing 
- bijenwaskaarsen 

 
 
 Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
 Tel. 0345 - 641937 
 
 

 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

Van Buuren Fruit 

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

�������� �	
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��

Margreet Klijn - v/d Berg Tel: 0345 -642461
Anthoniuswerf 18  Mob: 06-15861371
4145 NW Schoonrewoerd E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl
 

  

TTE  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!!!! 



Bouwen aan 
Overheicop

 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

E info@peterbalsters.nl 
I www.peterbalsters.nl 

 

Arendonk
Timmerwerken

Krachtig vakwerk,
scherp advies

John Arendonk
06 34 54 86 18

john@arendonktimmerwerken.nl
Kortgerecht 36a

4145 NL  Schoonrewoerd



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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn we te vinden in: 
Bodegraven, Kockengen, Nieuwveen, Zegveld, 

Aalsmeer en Maurik 

Wij staan iedere maandag van 08:00uur tot 
18:00uur op het kerkplein van Schoonrewoerd. 



Water als de bron van leven. We kunnen niet 
zonder. Hier loopt schoon water zo uit de 
kraan. Daarover hoeven we ons nauwelijks 
zorgen te maken. Er zijn nog veel mensen op 
deze aarde die schoon drinkwater en sanitaire 
voorzieningen moeten missen. De Stichting 
Water for Life zet zich al jaren in om daar 
verandering in aan te brengen. We schreven 
er al over in de vorige Klepper en we willen 
nu wat meer toelichting geven over het werk 
van die Stichting en over de projecten van de 
diaconie van de Gereformeerde Kerk om die 
Stichting te ondersteunen.  

Water for Life
“Stichting Water for Life is in 2004 opgericht 
vanuit het besef dat de Nederlandse 
kraanwatergebruikers écht een verschil 
kunnen maken voor iedereen wereldwijd 
zonder toegang tot goed drinkwater, 
sanitatie en hygiëne.” Zo introduceert 
deze organisatie zich op haar website: 
www.waterforlife.nl. In deze Stichting 
werken Nederlandse waterbedrijven 
samen om wereldwijd duurzame toegang 
tot drinkwater en sanitaire voorzieningen 
te realiseren. Dat bedrijven, die eigenlijk 
onderling concurrenten zijn, op deze wijze juist 
de samenwerking zoeken, is uniek en bijzonder 
en daarmee heel krachtig en inspirerend. 
Het tweede heel bijzondere aan dit project 
is dat er wordt samengewerkt met lokale 
waterbedrijven. Samen met Nederlandse 
drinkwaterexperts worden projectvoorstellen 
opgesteld om voor mensen die dit het 
hardst nodig hebben toegang tot betaalbaar 
en betrouwbaar drinkwater en sanitaire 
voorzieningen te realiseren. Kennis en 
vaardigheden worden gedeeld en financiële 
middelen beschikbaar gesteld. “Er wordt 

gekeken of er voldoende water beschikbaar 
is en hoe er voldoende en veilig water van 
de bron bij de klant kan komen. Vervolgens 
worden er publieke waterpunten gebouwd, 
waar mensen water kunnen halen, die zij 
afrekenen per jerrycan. Soms kunnen mensen 
wel de waterrekening betalen, maar hebben 
zij geen geld voor een aansluiting. Samen 
met het waterbedrijf kijken wij dan of we deze 
kunnen subsidiëren, of dat de klant deze in 
termijnen kan betalen.”

Bij elk projectvoorstel wordt nauwkeurig 
gekeken naar vier criteria: leidt het project 
tot toegang tot schoon water; is het project 
gericht op arme mensen; zijn de plannen 
duurzaam en zijn de kosten in verhouding tot 
de impact. Pas als aan die vier voorwaarden 

is voldaan, mag het project van start. De 
projecten worden lokaal aanbesteed en 
aanleg van waterleidingen en toiletten 
wordt gedaan door lokale aannemers, 
onder supervisie van de drinkwaterbe-

drijven. Zodra het water door de leidingen 
stroomt, zorgt het lokale waterbedrijf voor 

het leveren van voldoende, veilig en betaal-
baar drinkwater aan hun nieuwe klanten.

Schoon en voldoende water
Met toegang tot schoon water kan heel veel 
bereikt worden. Denk aan: het voorkomen van 
ziektes, het bevloeien van land en daarmee de 
mogelijkheid om voedsel te verbouwen en dus 
hongersnood te voorkomen. Mensen kunnen 
met goed water voor zichzelf zorgen, dat is 
duurzaam helpen. Gemeenschappen krijgen 
ook trainingen over hoe ze hun waterput 
moeten onderhouden, zodat het water van 
goede kwaliteit blijft. 
Er wordt op dit moment in 18 landen uitvoering 
gegeven aan projecten. Er worden toiletten 
aangelegd bij scholen, huisaansluitingen gere-
aliseerd in arme gebieden op de Filipijnen, 
drinkwaterputten geslagen in Ghana, nieuwe 
leidingen aangelegd voor water in de slop-
penwijken van Dhaka in Bangladesh… en nog 
veel en veel meer. Water is bron van leven. 
Dat te mogen (door)geven is heel bijzonder. 
Op 19 september vierden we in de Gerefor-
meerde Kerk de startdag van ons kerkelijk 
jaar. Die dag was de aftrap voor het thema  
“Water, geeft toekomst”. We gaan er een jaar 
lang mee aan de slag en u gaat er van horen. 
We willen Schoonrewoerd graag betrekken. 

 Water for life



Acties voor Water for Life
De diaconie van de Gereformeerde Kerk heeft 
dit prachtige doel als jaarproject opgenomen. 
Een project dat we onder de aandacht willen 
brengen van ons hele dorp. Alle activiteiten zijn 
toegankelijk voor alle bewoners van Schoon-
rewoerd. De eerste -en doorlopende- actie 
voor het project Water for Life is: een veiling 
van beloften: Schoonrewoerders en Schoon-
rewoerdse ondernemers bieden hun diensten 
en/of producten aan en maken de opbrengst 
over aan dit project. Vanaf 19 september stelt 
elke week een andere Schoonrewoerder zich 
voor en vertelt wat hij/zij te bieden heeft. 

U kunt dat zien op Kerkdienstgemist.nl/ Gere-
formeerde Kerk Schoonrewoerd of door de 
website te bezoeken: gkschoonrewoerd.nl  
Als u zelf iets wilt doneren, dan kunt u terecht 
op: www.waterforlife.nl/gkschoonrewoerd
Als u zelf iets wilt aanbieden: een dienst of een 
product, dan kunt u terecht op het adres:
Veilingvanbeloften-gks@hotmail.com of een 
briefje in de brievenbus op Julianastraat 38. 

We nodigen iedereen uit om aan de veiling 
mee te doen. In de volgende Klepper doen 
we zeker tussentijds verslag en zullen we de 
volgende actie aankondigen. 

SITOPIA
Eten van de boer: vers en dichtbij! 
Doe met ons mee!

Wist u dat ons voedsel dat we bij de grote 
supermarkten kopen gemiddeld 30.00km 
heeft afgelegd voor het op ons bord terecht 
komt… Dit kan anders! Zeker ook in relatie tot 
de duurzaamheidsopgave waar we voor staan, 
zowel voor onszelf als ook voor onze kinderen 
en kleinkinderen.

Rechtstreeks kopen bij de plaatselijke boeren, 
zowel groenten en fruit maar ook vlees, kaas, 
eieren en wellicht ook bier, honing of brood. 
Het blijkt in de omgeving van Leerdam allemaal 
heel goed mogelijk, zowel biologisch als ook 
niet- biologisch. Ons idee is om beide keuzes 

mogelijk te maken! Er zijn al verschillende 
boeren/leveranciers die graag hun bijdrage 
willen leveren aan dit idee.

Als u binnenkort ook graag vers en lokaal uw 
dagelijkse boodschappen wilt kopen en dit op 
een eenvoudige wijze wilt regelen, neem dan 
gerust contact met ons op! Wij zijn erg enthou-
siast en praten u graag bij! Ook nemen wij uw 
ideeën dan mee in het verder uitwerken van 
de plannen. Een coöperatie bouw je samen en 
samen maak je de keuzes en ontwikkel je de 
nieuwe ideeën en mogelijkheden!

Wij hopen snel iets van u te horen! 

Ankie Lubbers: 
06-22378225 of ankielubbers@gmail.com 
Lotte van de Snoek: 
06-42738742 of snoekey_2@hotmail.com 
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“Home make over”
Misschien kent u het 
programma van de tv. 
Mensen die leven in een 
uitzichtloze situatie: een 
bouwval, een te klein huis, 
niet voldoende financiële 

middelen. In een paar dagen tijd maakt een 
bouwteam een complete “home make over”. 
Het hele huis aangepast en vernieuwd. En dat 
is wat Cornel uit Rosia de Secas overkwam. 

Het duurde wel iets langer, maar in een paar 
maanden veranderde zijn huis, maar ook zijn  
leven. Hope & Serve kon het mogelijk maken 
dat zijn huis weer waterdicht werd, hij met 
een rolstoel door zijn huis en naar buiten kan 
rijden, er stromend water aanwezig is enz. 
Maar het mooiste dat de tranen van verdriet 
veranderden in tranen van vreugde. Wonder-
lijk om zo te mogen dienen. 

Kids week 
Heerlijk vakantie, nou ja… 2,5 maand is wel 
heel lang. Niet naar Centerparcs, of een Landal 
of na 10 uur in de auto op de camping in 
Frankrijk. Nee 2,5 maand thuis, op de straat, 
geen wifi, een oude fiets, en ’s avonds geen 
lekker douche. Dan duren die 2,5 maand wel 
heel lang.
Wat een geweldige week: de Hope & Serve 
kids week.  Vanaf 10 uur is het “dorpshuis” 
open om de spullen klaar te zetten.  De eerste 
kids staan al om 9.30 voor de deur en vinden 
het heerlijk om mee te helpen, de ballonnen 
op te blazen, de slingers op te hangen, de 
soundcheck te doen van de geluidsinstallatie. 
En natuurlijk is er soms wel een extra ballon 
voor hen over. En genieten ze van een knuffel, 
een arm om hen heen. 
Als om 10.30 het programma begint is het 
een heel kabaal, tja wat wil je met 50-60 kids.
Maar het wordt muisstil als we verhalen delen. 
Wanneer Zacheus vertelt over zijn ontmoeting 

met Jezus,  als Zacheus tussen de kids door 
wandelt en zijn geld teruggeeft aan de armen.  
Verwonderd kijken ze naar al die gouden 
munten (chocolade geld, maar wel  gelijk 
opeten, want ‘t smelt in je zak) 
Buiten straalt de zon en de oudsten gaan eerst 
naar buiten, tijd voor waterspelletjes zodat de 
kleintjes heerlijk binnen in alle rust het werkje 
kunnen maken.  En vrijdagavond een geweldig 
feest.  Tientallen ouders zijn gekomen om te 
luisteren of gewoon uit nieuwsgierigheid. Maar 
hoe dan ook: ze zijn er. Ze luisteren gespannen 
als ze horen hoe Jezus de ogen van Barthimeus 
heeft geopend,  dat God licht in ons leven wil 
brengen. 
Ondertussen liggen de “Mititeis”, traditionele 
gehaktrolletjes op de BBQ. En wat genieten 
ze allemaal. Brood, mosterd, mititei, sinas en 
een stuk watermeloen als toetje. En misschien 
genieten wij nog wel het meest.

Aan tafel
‘Bij wie zou je willen eten?’ vroegen we aan 
elkaar. Bij Venna en Nicolais? Nou… maar dan 
neem ik wel zelf eten mee…  Ze wonen onder 
een lekkend dak. In huis is geen plaats voor 
5 gasten en tafels en stoelen ontbreken al 
helemaal.  Laat staan een keuken om het eten 
te bereiden. Dat doen ze buiten op een hout-
vuurtje. 



En zo gebeurde het. Een avondje koken, tafels 
en bankjes maar meegenomen omdat ze zelf 
niets hebben…  Wat een feest,  ja geweldig!!  
Hoe lang zal het geleden zijn dat ze aan een 
gedekte tafel hadden gezeten? 
Wat genoten ze, wat smulden ze, met een 
geweldige glimlach. En natuurlijk ook een 
toetje en ook de buurkindertjes smulden mee.
Zo eenvoudig, maar zo waardevol om te 
delen van overvloed en zo de liefde van God 
zichtbaar te maken.

Wintervoorraad
Al wijst het kwik nog 25+, willen we toch 
alvast zorgen voor voldoende brandhout om 
het de komende winter uit te delen. Helaas is 
brandhout schaars aan het worden, nou ja… 
hout genoeg, maar tegen enorm hoge prijzen. 
De huidige dagprijs ligt tussen de 60 en 70 
Euro per m3. Voor veel gezinnen niet betaal-
baar en al zeker niet om een paar m3 op 
voorraad te zetten. 
Wilt u mee helpen dat ook deze gezinnen in de 
komende winter eten kunnen koken en warm 
kunnen zitten?

Actie schoenendoos
Gelukkig hebben we toch alle 600 schoenen-
dozen kunnen uitdelen. Ja, dat was in juni 
een complete verrassing voor de kinderen in 
Roemenië. Ook dit jaar gaan we ermee aan de 
slag en hopen ook de kinderen van de Noach-
school mee te doen. Geweldig. We zien er naar 
uit om te mogen delen.
O ja, en u kunt allemaal natuurlijk meedoen.

Bedankt
We zijn dankbaar dat we zoveel financiële 
middelen mochten ontvangen om dit alles te 
kunnen doen.  Dank u wel voor uw betrok-
kenheid. Mogen we  vragen om ons werk te 
blijven ondersteunen? Uw gift is welkom op 
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Colleges 
voor iedereen

Deze winter worden in ‘De Lichtkring’ 
(Dorpsstraat 48) ‘colleges voor iedereen’ 
gehouden. Nu we op het dorp in de bijzondere 
omstandigheid zijn dat we een hoogleraar in 
ons midden hebben, die veel weet en goed kan 
vertellen, moeten we daar gebruik van maken. 
Dit is interessant voor iedereen. 

De serie colleges van deze winter gaan over de 
verschillende bijbelboeken.  Dat is uiteraard 
een selectie, want de boekenreeks van de 
Bijbel (de zgn. Canon) bevat al 66 boeken en 
daarmee zouden we jaren bezig zijn. Het gaat 
steeds om een intro in het bijbelboek dat aan 
de orde is. Het betreft vragen als: ‘Waarom 
ziet Genesis eruit zoals we het nu voor ons 
hebben?’ En wist u dat in het boek Jona allerlei 
Joodse feesten verstopt zitten?’ Dat is bepaald 
niet vanzelfsprekend.

U krijgt als u meedoet, voor elke intro een 
A4-tje met de belangrijkste lijnen, per mail 
of desgewenst Whatsapp. Het gaat om de 
volgende dinsdagavonden:

28 september Genesis
12 oktober  Exodus
16 november Jozua
14 december Rechters
11 januari  Ruth
15 februari Samuël
15 maart Koningen
5 april  Jona
10 mei Matteüs tegenover Lucas

De avonden beginnen om 20.00 en worden 
(stipt) om 22.00 afgesloten. Ze zijn toegan-
kelijk voor iedereen. Bovendien is deelname 
kosteloos. De inleidingen worden verzorgd 
door dr P.J. van Midden. Piet van Midden is 
predikant van de GKSchoonrewoerd en docent 
Hebreeuws aan Tilburg University. U kunt uzelf 
opgeven bij: predikant@gkschoonrewoerd.nl



 

 

 

 

 

 

Vlees  per soort  
 

SSoort  PPrijs per kilo  
Gehakt €9,- 
Tartaar  €10,- 
Bieflappen €16,- 
Sukadelappen €16,- 
Braadlappen €16,- 
Riblappen €16,- 
Entrecote €18,- 
Biefstuk €21,- 
Soepvlees €12,50 
Riblappen €16,- 
Rollade €15,- 
 
Hamburgers per stuk €1,25 
BBQ hamburgers per stuk €1,- 

VVleespakketten  
  

5 kilo pakket (€62,50) 
- 2 kg gehakt 
- 500 g tartaar 
- 2,5 kg lapjes vlees 

o Braadlappen 
o Bieflappen 
o Entrecote 
o Sukadelappen 
o Biefstuk  
o Riblappen 
o Soepvlees 

 

10 kilo pakket (€120,-) 
-> dubbele inhoud van 5 
kilo pakket, voor €120,-  

 

De lapjes vlees worden 
evenredig verdeeld over de 
pakketten. 

Heerlijk vlees bbestellen? 
 

Mail naar fam.j.oskam@solcon.nl of app 0623170575. 
Geef bij uw bestelling aan wat (vleespakket of vlees 

per soort) u wilt en de hoeveelheid. 
 

U kunt de bestelling, op afspraak, afhalen in Acquoy! 
 
 

~ Melkveebedrijf Oskam – Acquoy – fam.j.oskam@solcon.nl / 0623170575 ~ 

Vl t

Vlees  te koop!  
Op ons melkveebedrijf in Acquoy is plaats voor een aantal vleeskoeien. Dit 
vleesvee is op ons bedrijf geboren en groot geworden. De hele zomer lekker 
buiten gelopen en in de winter van goed voer genoten in de stal! Dit komt de 

kwaliteit van het vlees ten goede.  
 

Wie dit vlees wil proeven kan bij ons bestellen!  
Alles is diepgevroren en verpakt per soort. Het vlees is verpakt per 2 lapjes en 

gehakt per 500 gr. 



Vogels in de regio 
DE VOGELTUIN KORTGERECHT 24

De tuin ligt wat verscholen van de weg aan 
de rand van de wetering en de weilanden van 
polder Kortgerecht. Het is een vrij grote, wat 
‘verwilderde’ tuin met een groot aantal bomen, 
een haag, struiken, een kleine vijver en de 
aangrenzende wetering. 
Voor vogels aantrekkelijk vanwege nestkasten, 
klimop, onderbegroeiing, water, haag en zeker 
ook de rust in de tuin en dus geen dagelijkse 
gang met schoffel en kruiwagen.
In de loop der jaren hebben er veel soorten 
gebroed en hebben er ook een aantal 
interessante soorten de tuin gekozen voor een 
korte of tijdelijke pleisterplaats.
Ik neem je mee voor een kijkje in de vogeltuin 
door de seizoenen heen .

DE BROEDVOGELS

Al met een februarizonnetje laten de eerste 
vogels zich zien en horen. De heggemus boven 
in de heg of op de dakvorst van het rieten dak, 
de grote lijster, de zanglijster in een zachte 
regenbui en natuurlijk de merel die uitblinkt in 
vroege vogel.

Dan vertrekken de enkele wintergasten 
(kramsvogel en koperwiek) en komt de lente 
schoorvoetend de tuin binnen. Koolmezen en 
pimpelmezen gaan de nestkasten inspecteren, 
holenduiven en kauwen bakkeleien om de 
bosuilenkast (dit jaar geen bosuil) en de 
winterkoning zingt de kou de wereld uit. 

De tjiftjaf is de echte eerste lentebode die 
terugkeert uit het zuiden en dat met zijn roepje 
‘tjiftjaf’ het vogeljaar inluidt. Dan is het wel 
half maart en vooral begin en half april komen 
meer vogels in de tuin om een broedplekje in 
elkaar te zetten. 
De winterkoning in de schuur, de heggemus in 
de heg dus, mezen in de kastjes, meerkoeten 
en waterhoentjes in de oever en de witte 
kwikstaart op het rieten dak. Vinken en 
groenlingen vooral in taxus, fruitboom en 
conifeer. De houtduif en de Turkse tortel in de 
meidoorn en in andere ‘takkenplekken’.
De zwartkop komt half april uit het zuiden 
en zingt dagelijks zijn korte, welluidende 
territoriumzang en maakt zijn nest in 
onderbegroeiing, net als de tjiftaf (zelfs tussen 
brandnetels).
En natuurlijk op enkele plekken de wilde eend 
met een donzig nest bomvol met eieren. 

Ook de boomkruiper is een jaarlijkse broedvogel 
voor een speciaal nestkastje of een spleetholte 
in een boom. Later in april komt de grauwe 

Zanglijster

Merel



vliegenvanger, een favoriet die de insecten in 
een gracieus vluchtje te pakken neemt. Deze 
vogel broedt in een kastje of in dichte klimop. 
Ook de kleurrijke putter was dit jaar van de 
partij en koos voor de taxus. 
De kneu zagen we slechts een paar keer als 
broedvogel (vrouwtje bouwt nest en broedt en 
mannetje zingt haar toe).

Eind mei pas kwam de spotvogel, en dat is elk 
jaar spannend afwachten, maar dan ook wel 
op zonnige dagen een heerlijke zangbelevenis 
met allerlei imitaties… een topfavoriet. Houdt 
van rust, vlier, onderbegroeiing, broedt laag bij 
de grond en zingt verborgen in het bladerdek.

Tip:  leg in een grote tuin of op een locatie een 
vogelbosje aan (rustig met onderbegroeiing),

Winterkoning

GEVEDERDE TUINGASTEN 

In de winter kiest een noordelijke roodborst 
elk jaar deze tuin en vertrekt in het voorjaar.
Voor de meidoornbessen komen elke winter 
wel enkele kramsvogels en koperwieken. Ook 
staartmezen en vaak wel een goudhaantje 
dartelend door de taxus.
Het hele jaar door de grote bonte specht en 
de groene specht, ook op de voedertafel. In 
de wetering soms kuifeend, smient, krakeend, 
aalscholver. En op de oever zo nu en dan de 
purperreiger en grote zilverreiger.

Verder de ijsvogel op de ‘ijsvogelstok’ (altijd 
weer mooie waarneming).Een rustende 
buizerd en torenvalk en een enkele keer de 
bruine kiekendief (die dagelijks jaagt boven de 
polder). Een verrassingsaanval van de sperwer 
die het gemunt heeft op een duif, spreeuw of 
merel. 
Zo nu en dan een fazant die rustig 
rondscharrelt… in tegenstelling tot de ekster 
en de gaai die altijd weer ‘vogelpaniek’ 
veroorzaken. Ook de steenuil was hier dit jaar 
een tijdje, maar heeft de speciale broedkast 
niet gekozen. De bosuil roept geheimzinnig de 
nacht door. En boerenzwaluwen op een dode 
perenboomtak.

Tot slot nog enkele vogels die als ‘doortrekker’ 
de tuin maximaal enkele dagen aandeden:
De houtsnip, fitis, gekraagde roodstaart, bonte 
vliegenvanger, rietzanger, kleine karekiet, 
goudhaantje, keep, zwarte roodstaart, matkop, 
sijsje en braamsluiper.

Spreeuw

Fazant



De tuin in vogelvlucht dus en wie weet een 
aanmoediging om de tuin wat vogellievend 
in te richten en  het hier aan daar maar wat 
‘rommelig’ te laten zijn. Een mooie, vogelende 
nazomer/herfst gewenst!

Tekst en illustraties
Bas Middelkoop

Roodborst

De vakantie is weer voorbij dus gaan we 
als Oranjevereniging weer aan de slag. Ook 
dit seizoen staat weer in het teken van het 
bedenken van leuke activiteiten voor ons dorp. 
In dit stukje komen er alvast een paar aan 
bod. Lees maar gauw verder.

Struinenmarkt

Wat was het gezellig overal. In veel tuinen 
werden verschillende tweedehands spullen 
aangeboden op de laatste vrijdag voor de grote 
vakantie. Er waren mensen bij waar je heerlijk 
kon eten of een lekker broodje hamburger kon 
kopen. Al snel werd het gezellig druk op ons 
dorp en kregen veel spulletjes een nieuwe 
eigenaar. 

Oranjevereniging

 

Van veel mensen hoorden we dat het voor 
herhaling vatbaar is. Dus wie weet komt deze 
activiteit wel weer een keertje terug. Maar we 
hopen dat we toch weer echt een keer een 
echte vrijmarkt kunnen houden.

De dagen worden korter, dus het is ook tijd 
om na te denken over Sinterklaas. Ook al 
is dat nog ver weg; wij zijn bezig met het 
Sinterklaasfeest. 

Speculaasverkoop
Wij komen als het allemaal zo blijft gaan weer 
gewoon ouderwets langs met de speculaas, 
en wel in de week van 25 oktober tot 30 
oktober. Wij hopen op jullie medewerking om 
voor de kinderen uit ons dorp weer een leuk 
feest te organiseren. Koop dus onze heerlijke 
speculaas als we bij u langs komen. 

Sinterklaasfeest
Het feest wordt gevierd in het weekend 19 of 
20 november. Alle kinderen tot en met groep 
5  en natuurlijk alle kinderen van onze leden 
buiten Schoonrewoerd in die leeftijd kunnen 
zich hiervoor opgeven. Graag via het mailadres 
van de Oranjevereniging. 

Opgeven kan tot 23 oktober op dit 
mailadres: ovschoonrewoerd@gmail.com 

Hier krijgen jullie dan ook de juiste datum en 
tijd door wanneer Sinterklaas met zijn pieten 
ons komt bezoeken. Wij gaan verder met de 
voorbereidingen van dit leuke feest. Wij hopen 
op veel kinderen, dus geef je op tijd op!

Bestuur van de Oranjevereniging



WONEN WORDT BELEVEN
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MET AL ONZE MERKEN: A N TA ,  A U P I N G ,  B E RT  P L A N TA G I E ,  C A ST E L I J N ,  C H R I ST I A N 
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Is dat nou wel nodig? De eerste vragen en 
opmerkingen daarover zijn niet van de lucht. 
Wat gaat dat kosten? Laat ze lekker thuis 
werken! We hebben er al drie!
Kortom: een prima thema om even te 
bespreken in Praat uit de Raad. 

Want deze vraag ligt inmiddels wel op tafel. 
In Het Kontakt was daar ook al het nodige 
over te lezen. In de gemeenteraad worden 
hierover de definitieve besluiten  genomen 
en dat is nog best wel spannend. De burge-
meesters, eerst Jan Pieter Lokker en daarna 
Sjors Fröhlich, hebben aangegeven dat hier 
echt aandacht voor zou moeten zijn, omdat de 
huidige situatie niet goed werkt en erg duur is. 

Wat is er aan de hand en hoe pak je dat aan? 
Binnen de Vijfheerenlanden hebben we nu 
drie ex-gemeentehuizen: Vianen, Leerdam 
en Meerkerk. De ambtenaren zitten verspreid 
over deze locaties en de gemeenteraad 
vergadert in Meerkerk. Wat dit laatste betreft: 
de raadszaal in Meerkerk is destijds voor een 
acceptabel bedrag verbouwd en de inrichting 
is zo gekozen dat bijna alles ook meegenomen 
kan worden als er een andere, meer defini-
tieve locatie elders gewenst of nodig is.

Wat de ambtenaren betreft, die zijn nogal 
wat tijd kwijt met afstemmen, overleggen en 
dat betekent vaak pendelen tussen deze drie 
locaties. Wel is tijdens de corona-pandemie 
gebleken dat je ook veel digitaal overleg kunt 
doen, maar juist het afstemmingsoverleg 
werkt beter als je samen rond de tafel zit. 

Een voorbeeldje: het goedkeuren van bestem-
mingsplannen was altijd een behoorlijk gedoe 
met véél afdelingen die er ‘iets’ van moesten 
vinden. De plannen gingen dan van afdeling 
naar afdeling en de doorlooptijd was soms 
nogal lang. Nu komt er een nieuwe wet, de 
Omgevingswet, waarin al deze afdelingen 
hun inbreng moeten bundelen en zo efficiënt 
en snel mogelijk moeten komen tot een goed 
advies waar de gemeenteraad dan een besluit 

over kan nemen. Dat vraagt overleg en graag 
via echt samen rond de tafel zitten. Voor de 
ambtenaren en de bestuurders is één gemeen-
tehuis feitelijk gewoon een werkplek. Die kan 
wat kleiner zijn dan ‘vroeger’, want het thuis-
werken blijft ook wel bestaan.

Wat betekent een nieuw gemeentehuis voor 
onze inwoners? Voor u dus! Ga daarvoor eens 
na hoe vaak je echt op het gemeentehuis moet 
zijn. Voor een paspoort of rijbewijs natuurlijk, 
maar dat is tien jaar geldig. Verder misschien 
voor een (bouw)vergunning ofzo, maar het is 
redelijk beperkt. 
Dus waar het gemeentehuis staat, is eigenlijk 
niet zo van belang. Het is meer een gevoels-
kwestie.

De kosten dan, da’s toch wel een dingetje? 
Ja, dat is een heel belangrijk punt. Enerzijds 
willen we graag een mooi gemeentehuis dat er 
fraai uitziet, maar het mag niet te duur zijn! 
Dus zuinig zijn met de centen. Voor ons als 
gemeenteraad is het vooral een rekensom. 
Afwegingen daarbij zijn: is er één locatie die 
geschikt te maken is en -indien ja- wat kost 
dat dan? Is nieuwbouw misschien goedkoper 
dan verbouwen? Wat doen we met de locaties 
die achterblijven? Kunnen we die verkopen of 
herbestemmen? En tot slot de locatie: een van 
de huidige locaties of kunnen we toch beter 
een nieuw gemeentehuis bouwen? En zo ja, 
waar dan? 
Ook dat is eigenlijk gewoon het afwegen 
van voor- en nadelen, maar er zit ook een 
gevoelige kant aan. Want wat als het nieuwe 
gemeentehuis bijvoorbeeld staat in Vianen? Of 
in Leerdam? Of toch in Meerkerk? Dan moeten 
‘we’ helemaal dáár naar ONS gemeentehuis! 
En dat blijft best een gevoelige zaak!

M.E.L. Westenburgstraat 13. Via de mail: 
a.vd.leest.vvd@vijfheerenlanden.nl

Vriendelijke groet,
André

Praat uit de Raad
Een Nieuw Gemeentehuis?!



NSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN INSTALLATIEBEDRIJF 

DEN BESTEN 

 
 

Voor al uw: 

 gas- en waterleidingen 

 sanitair – rioleringen 

 lood-, zink- en dakwerk 

 centrale verwarming 

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

   dde KKnopendoos 
                         Atelier 

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

Openingstijden; 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 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.  

                    www.atelierdeknopendoos.nl    
 

Verkooppunt voor Woord & Daad van;  Koffie,Thee en Postzegels 



Wandelen buitenom
Soms denk ik: “Alle wandelingen in de 
buurt heb ik wel beschreven… waar haal 
ik iets nieuws vandaan?” En dan… krijg ik 
een prachtig boekje, zomaar van iemand 
die weet dat ik graag wandel. “Je hebt 
ze misschien allemaal al gelopen, maar 
ik dacht aan jou…” Zo leuk! Het heet: 
Culemborgse buitenommetjes. 

Culemborg, dus ook niet ver 
weg. Ik blader erin. Ja, er zijn 
stukken die ik goed ken, maar 
ik zie bij de ene wandeling 
een andere lus dan die ik vaak 
maak, bij de andere een mooie 
combi van klompenpad en zelf 
bedacht. Voorin bij de “hand-
wijzer buiten-ommetjes” staan 
woorden die me aanspreken: 
“Dit is een eigenzinnig gidsje. We 
gaan niet digitaal. Downloaden 
kan niet. Sterker nog, we raden 
aan de telefoon een keer thuis 
te laten. Kijk liever om je heen 
dan op het schermpje.” Heerlijk, 
ja, zo hoort wandelen te zijn. En 
verderop: “…Neem een prettig boek, roman of 
gedichtenbundel mee. Niets is heerlijker dan 
na een uur onderweg op een bank lekker te 
lezen.” Dat dit advies serieus genomen wordt, 
bewijst het gidsje zelf: er staan prachtige, 
kleine gedichten in van de hand van Harmen 
Wind, een Fries-Nederlandse dichter die graag 
op familiebezoek kwam in Culemborg. 

De Culemborgse buitenommetjes beslaan 8 
wandelingen en 8 fietstochten. Vier wande-
lingen maken een leuke combi van heen met 
de trein of de bus en terug wandelen (of eerst 
wandelen en dan de trein of bus… net wat u 
wilt). U krijgt er al zin in? Nou, ik ook. 

Schoenen aan, rugzak mee met een thermos-
flesje warm water voor thee onderweg, een 
appel, een verrekijker en een mooi boek… en 
stappen maar. Ik ga ‘Langs fort, meent en 
wetering’. Daarvoor moet ik eerst even fietsen: 
de Diefdijk op naar Culemborg, ik sla rechtsaf 
de Prijsseweg op en stop bij de Witte Schuur. 
Mijn fiets laat ik daar. Ik loop een stukje terug 

en ga dan rechtsaf recht op 
Werk aan het Spoel af. Heerlijk 
lopen in het groen, in alle rust. 
Boven mij vogels, naast mij in 
de weilanden ook vogels. Bij 
Werk aan het Spoel ga ik de 
dijk af naar de Lek. Langs de 
‘Armenbogaard’ waar altijd wel 
schapen lopen. 

Dan linksaf langs het water. 
Ik hoor een ijsvogel, zijn hoge 
schreeuw is zo opvallend. Zijn 
kleuren ook, maar ik zie hem 
niet. Een tijdje blijf ik zoekend 
kijken, maar nee, hij verstopt 
zich. Het water kabbelt op 
de strandjes en klotst op de 

kribben. Voor de inundatiesluis daal ik linksaf 
de zomerdijk af. De bomenrij is indrukwek-
kend, ik loop er half onderdoor. Steeds heb 
ik zicht op het water aan mijn rechterhand: 
meerkoeten, eenden en een schuwe reiger 
laten zich bewonderen. 

Ik loop om fort Everdingen heen en daal weer 
de dijk af naar het water van de rivier. Eerst 
een stukje onder bomen door, dan weer gras- 
en moerasland om mij heen. Een opvallende 
vogel boven mij: misschien een kiekendief? Ik 
volg hem met de verrekijker. Het gedicht bij 
deze wandeling gaat ook over de kiekendief: 

Kiekendiefnest
Hoe eerbiedig je het heiligdom in het rietland
ook naderde, hoe vroom je ook knielde voor het
drievuldig sperren in lamsvacht – boven je hing het
oordeel: alziend oog op ontzettende spanwijdte.
Later, hakend aan het prikkeldraad langs het pad,
werd je heel even vlees waar nog leven in zat. 

Langs het water loop ik richting Everdingen. 
Er zijn daar prachtige waterinhammen. Ik zie 
er kluten, ganzen, bergeenden en heel veel 
bloemen en riet en grassen. Over de rivier 
komt een schip stampend voorbij. Het is wijds. 



Land, water, lucht, land, water, wolken,… hela, 
geen regen toch zeker? De pas toch maar iets 
versnellen. Net voor Everdingen gaat het pad 
met een bocht naar links en klim ik de dijk 
weer op. 

Het mooiste is het om bij de Korte Meent naar 
beneden te lopen en zo via die smalle weg naar 
de Lange Meent. Langs kleine ‘tuinhuizen’ en 
schuurtjes. Stukjes moestuin en om je heen: 
ruimte. 

De wind neemt toe. De wolken hebben de plaats 
van de blauwe lucht ingenomen. Als ik weer op 
de Diefdijk sta, besluit ik een stuk af te steken 
en de Prijsseweg op te lopen naar mijn fiets. 
Het was een mooi stuk zo. Helemaal droog 
zal ik het niet houden tot thuis. De wandeling 
is eigenlijk tot om De Zandput bij de A2. Dat 
deel bewaar ik voor een andere keer. En het 
boek lezen? Dat deed ik een uurtje later, met 
droge kleren aan, onder de overkapping thuis. 

Jolanda Lemcke

Rabbijn Jacobs 

in Schoonrewoerd

Op dinsdag 26 oktober komt opperrab-
bijn Binyomin Jacobs naar Schoonrewoerd 
om te spreken over een uitdagend thema:  
‘Kan het oeroude jodendom een antwoord 
geven op moderne vragen?’ Rabbijn Jacobs 
(nog familie van de bekende Aletta Jacobs) 
is het Joodse gezicht van Nederland. Hij is 
een begenadigd spreker en gaat de ontmoe-
ting met mensen met een andere overtui-
ging bepaald niet uit de weg. U bent hartelijk 
welkom. U wordt wel gevraagd u even te 
melden als u van plan bent te komen, op: 
scriba@ontmoetingskerkbergambacht.nl

Tijd en plaats

‘De Lichtkring’ Dorpsstraat 48, Schoonrewoerd 
26 oktober 2021, 20.00 uur. Toegang is gratis. 



Vul Schoonrewoerd gerelateerde 
woorden in volgens de gegeven 
cryptische omschrijving.
Breng de letters over naar de 
gelijkgenummerde vakjes. 
Bij juiste invulling leest u een 
Schoonrewoerds begrip in het balkje 
onder het diagram. 
 
1. Die persoon sprak niet de 
waarheid over zijn beroep. (8) 2. 
Hengel met goed fatsoen. (6) 3. 
Deze zaak is niet in de nacht. (9) 
4. Dat dier zit in de put. (4) 5. Een 
gevecht met dieren in ons dorp. 
(10) 6. Dit vervoersmiddel rijdt in 
Overheicop. (8) 7. Hier worden geen 
bouwmaterialen meer gemaakt. (12) 
8. Hartstocht naar bomen. (7) 9. 
Een landelijk ontbijt voor de kerk. 
(12) 10. Engelse opleiding in voedsel 
op de hoek. (10) 11. Daar is die 
kerel niet te vinden. (7) 12. Hij doet 
zijn koeien niet weg. (9). 13. Rad 

14. Vader 
hoort het verhaal bij de dominee zijn 
huis. (8) 15. Deze mijnheer is van 
achteren altijd vrolijk. (12) 

CRYPTOFILIPPINE 116

WIN EEN WANDKLOK DOOR  
VAN DER WAL INTERIEURS 
Geen geluier meer na de vakantie. Met deze  
design klok kom je bij elke afspraak op tijd. De 
wandklok is van het merk “Zuiver”. 

naam en adres op naar puzzel@dorpskrantde 
klepper.nl. Kijk in de volgende Klepper of u de 
winnaar bent geworden! 

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

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER

Cryptofilippine 141

Antwoord puzzel 140: 
Thuisblijven hier  
kan ook met plezier 

De prijswinnaar is:
JOHAN BLOKLAND
De prijs wordt thuisbezorgd.
Gefeliciteerd! 

0345 630459 
Techniekweg 8 

4143 HV LEERDAM 
www.vanderwalinterieurs.nl
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Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 



Nieuws van de Dorpsvereniging
Het laatste nieuws en berichten van het bestuur van DVS

Na een tweede corona-zomervakantie, 
waarin we konden genieten van een ouder-
wetse Hollandse zomer en is gebleken dat 
een vakantie in eigen land ook nog niet zo 
gek was, het nieuws en berichten vanuit het 
bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd.

‘Reparatie’ van het kunstwerk in de tunnel
Samen met kunstenares Thea Zweije heeft 
‘onze’ Leontine een reparatieslag van het 
kunstwerk in de tunnel uitgevoerd en het werk 
van de kinderen van de Noachschool weer in 
ere hersteld. Daarmee zijn de ‘tags’ van een 
‘creatieve gast’ teniet gedaan en hopelijk blijft 
dit zo. De kosten van de reparatieslag zijn uit 
het budget van de Dorpsvereniging vergoed.

De Knarrenhof
Na een 2e artikel over de Knarrenhof in de 
vorige Klepper zijn er nog meer aanmeldingen 
ontvangen van geinteresseerden voor deze 
woonvorm. In totaal zijn er nu 21 aanmelders 
die interesse tonen, waarvan 19 uit Schoonre-
woerd, 1 uit Leerbroek (oud-Schoonrewoerder) 
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.
• 2 alleenstaanden van 80 plus jaar oud.
• 6 stellen tussen 60 en 69 jaar oud.
• 3 stellen tussen 50 en 59 jaar oud.
• 1 single van 37 jaar oud / huurhuis.
• 1 (starter) stel van 20 en 23 jaar oud / 

thuiswonend.
• 2 (starters) van 21 en 21 jaar oud / thuis-

wonend.

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.
We gaan binnenkort de 
aanmelders persoon-
lijk informeren met een 
aparte brief waarin we 
zullen aangeven wat de 
vervolgstappen gaan 
worden. 

U kunt zich nog steeds aanmelden als geïn-
teresseerde voor dit initiatief. Dit kan via het 
e-mailadres van Dorpsvereniging Schoon-
rewoerd: 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 opmer-
kingen heeft: dan lezen wij dat graag. 

Verkeerssituatie Kerkweg binnen de 
bebouwde kom
Het zal weinig bewoners ontgaan zijn dat er op 
het deel van de Kerkweg binnen de bebouwde 
kom wat proefopstellingen zijn uitgeprobeerd 
met wegelementen. Voor deze acties is er 
diverse keren overleg geweest met een aantal 
bewoners uit de wijk Schoonrewoerd-Oost, 
vertegenwoordigers van de gemeente VHL en 
verkeersdeskundigen. Het doel van de proef-
opstellingen was om te zien hoe de wegge-
bruikers zich gedragen en of de gemiddelde 
snelheid afgeremd kan worden. 
Het is in ieder geval wel duidelijk dat de 
verkeersbelasting van de Kerkweg met piek-
tijden hoog is. De diversiteit van weggebrui-
kers is zeer groot en levert soms gevaarlijke 
situaties op. 
De proefopstellingen zijn inmiddels verwijderd 
en alle reacties die wij hebben ontvangen via 
e-mail, mondeling of Facebook zijn verzameld. 
Naar aanleiding van de evaluatie zal er in het 
najaar een vervolg komen met meer defini-
tieve opstellingen.   



Ondergelopen voetpad in de laan
Na heftige regenbuien, die steeds vaker 
voorkomen, bleek het voetpad op de brink 
voor de Hervormde Kerk de hoeveelheid 
water niet meer te kunnen verwerken. Het 
gevolg was een fikse waterplas die maar 
langzaam wegliep. Dit is besproken met de 
daarvoor verantwoordelijke ambtenaar van 
de gemeente en inmiddels is dit deel van het 
voetpad opnieuw bestraat en lijkt 
het water beter zijn weg te kunnen vinden.

De Rabo Clubsupport
De Rabo Clubsupport komt er weer aan. De 
leden van de Rabobank kunnen tussen 4 en 
24 oktober weer stemmen op organisaties en 
deze financieel ondersteunen. Wij zullen ons 
ook aanmelden voor deze mooie actie en de 
financiële support gebruiken voor de activi-
teiten van 1000 jaar Schoonrewoerd.

Vorderingen renovatie speeltuin Schoon-
rewoerd-Oost
Inmiddels zitten we alweer in september 2021 
en er is nog geen speeltuin gerealiseerd in 
Schoonrewoerd Oost. De kinderen (en ouders) 
staan te popelen met de vraag wanneer de 
nieuwe speeltuin er nu komt. Dat begrijpen 
wij! Voor ons kan het ook niet snel genoeg 
gaan. Wij willen het heel graag voor jullie 
realiseren. Dat gezegd hebbend: hoe staat het 
er nu voor? 
In de vorige Klepper schreven we dat de 
speeltoestellen zijn gekozen (op basis van 
wensen van de kinderen) en mogen we Sjon 
Sterk bedanken voor het uittekenen van de 
toestellen op het terrein. Daarbij is rekening 
gehouden met de bestaande parkeerplaatsen, 
het pompkastje, lantarenpalen, bomen die 

moeten blijven staan en de wensen van de 
buren ten aanzien van de afscheiding. Een 
hoop dus! Maar het zit er allemaal in en het 
plan is helemaal volgens de normen ingele-
verd bij de gemeente. Onze wijkambassadeur 
had zich ook nog flink uitgesloofd en dacht dat 
het nu een hamerstuk zou worden in de laatste 
gemeenteraad voor de zomervakantie… Nou, 
niet dus. 
De aanvraag gaat boven het bedrag uit dat 
direct door de gemeente kan worden goedge-
keurd. Wij blijken dus als burgerinitiatief de 
testcase te worden voor de duurdere aanvraag. 
Met als reden dat vanuit de gemeente er nog 
door een aantal afdelingen extra zorgvuldig 
naar wordt gekeken. 
We begrijpen dat zoiets zorgvuldig moet 
gebeuren, maar we balen er wel van. En met 
ons de ouders en vooral de kinderen. Dus nog 
langer geduld houden…

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com

� Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Collecte 
KWF

Blij dat er weer huis aan huis gecollecteerd 
werd. De opbrengst is € 1.228,93.

Alle collectanten en gevers heel hartelijk  
bedankt!

Diana en Aartje Vuurens





Voor Rieten- en Pannendaken

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

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



Wat was het een feest om alle kinderen 
weer te mogen zien! Drie dagen 

        

Vakantie
Bijbel
Club 

lang mochten we ongeveer 120 kinderen 
verwelkomen op de VBC! Dit jaar was wat 
anders dan de afgelopen jaren, vanwege 
corona hadden we verschillende groepen 
op verschillende locaties. Groep 1/2 in het 
kerkelijk centrum van de Hervormde kerk, 
groep 3-6 in het Dorpshuis en groep 7/8 bij de 
Hersteld Hervormde kerk. 

Met elkaar hebben we geleerd hoe God van 
deze wereld houdt en daarom contact wil met 
iedereen. Hij had er zelfs Zijn Zoon voor over! 
Hij stuurt iedereen een uitnodiging om met Hem 
in contact te komen en zo voor altijd bij Hem 
te horen. We hebben met elkaar gezongen, 
gebeden en geluisterd naar Bijbelverhalen. 
Ook hebben we met elkaar de spannende 
avonturen van Britt en Bram gevolgd. 

Groep 1/2 en groep 3-6 hebben allerlei werkjes 
gemaakt en spellen gedaan met elkaar. Groep 
7/8 is drie dagen druk bezig geweest met het 
bouwen van vlotten. Wat heeft iedereen zijn 
best gedaan, met werkjes maken, met vlotten 
bouwen enz. 

De tijd vloog voorbij! Op zondagochtend is de 
VBC in alle kerken op het dorp afgesloten. We 
bedanken iedereen die heeft meegeholpen, 
zodat ook in 2021 de VBC weer door kon gaan. 
En natuurlijk hopen we jullie allemaal volgend-
jaar weer opnieuw te zien!

Groetjes de VBC- commissie

Voetballen?
Wijkambassadeur
Schoonrewoerd heeft namens de gemeente 
een wijkambassadeur. De wijkambassadeur 
is gesprekspartner voor de Dorpsvereniging, 
bewoners en organisaties die in het dorp actief 
zijn. In Schoonrewoerd 
ben ik dat, Marjon van 
Driel. Ik ben de schakel 
tussen de gemeente en 
het dorp. Ik heb regel-
matig overleg met de 
Dorpsvereniging, maar 
iedereen kan en mag mij 
benaderen met vragen. 

Voetballen in Schoonrewoerd
De laatste tijd plopt de vraag naar ‘voetballen’ 
weer op in het dorp. Vanuit de jongeren, 
de wijkagent, vanuit het jongerenwerk en 
tijdens een online gesprek tussen inwoners 
en de wethouder. Jongeren willen een balletje 
trappen, het liefst op gras. Nu is er een voet-
balplek aan de Prinses Amaliastraat. De plek 
heeft een ondergrond van asfalt, ligt langs 
water en naast een speeltuin, rondom zijn 
huizen… al met al zaken die het niet aantrek-
kelijk maken om daar ook echt te voetballen. 

Ik weet dat het onderwerp voetballen in 
Schoonrewoerd niet onbesproken is. Toch zou 
ik als ambassadeur graag een groep inwoners 
willen vinden die samen met mij, de Dorps-
vereniging en het jongerenwerk kijken naar 
wat er mogelijk en nodig is om de jongeren 
een plek te geven waar ze lekker een balletje 
kunnen trappen. 

Denkt u met ons mee? Neem contact met mij 
op, Marjon van Driel, per mail: m.van.driel@
vijfheerenlanden.nl, telefoon 088 – 599 7326 
of mobiel 06 53563986. U kunt zich ook even 
melden bij iemand van de Dorpsvereniging. 

d





Gijs Kool Schrijft 

www.gijskoolschrijft.nl | info@gijskoolschrijft.nl |        Gijs Kool Schrijft |         @TeGijs |        Gijs Kool  

• Journalistieke producties
• Webteksten 
• Tenders 
• Communicatie 
• Simplifi catie 
• Creative Writing 
• SEO 

Gijs Kool denkt mee! 
• PR
• USP 

Gijs Kool Schrijft 
Dorpsstraat 27 
Schoonrewoerd
06-51502379

september
26 september  Excursie Biiesbosch, Natuur- en Vogelwacht (natuurcentrum.nl)
28 september   vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
28 september  20:00-22:00 uur College voor iedereen: Genesis, in De Lichtkring 
  (opgeven via predikant@gkschoonrewoerd.nl)

oktober
9 oktober  Boswandeling voor de jeugd, achter De Schaapskooi 

Natuur- en Vogelwacht (natuurcentrum.nl)
10 oktober  Excursie Everdingen, Natuur- en Vogelwacht (natuurcentrum.nl)
12 oktber  20:00-22:00 uur College voor iedereen: Exodus, in De Lichtkring 
  (opgeven via predikant@gkschoonrewoerd.nl)
13 oktober  Najaarsactiviteit, het Ouderenkontakt
16 oktober  Jeugdexcursie Everdinger waarden, Natuur- en Vogelwacht
17 oktober  Paddestoelentocht Lingebos, Natuur- en Vogelwacht
20 oktober  Jeugdspeurtocht, Natuur- en Vogelwacht (natuurcentrum.nl)
tot 23 oktober  Opgeven Sinterklaasfeest via ovschoonrewoerd@gmail.com
25-30 oktober  Speculaasverkoop, Oranjevereniging
26 oktober   vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
26 oktober 20:00 uur Rabbijn Jacobs in ‘De Lichtkring’, Dorpsstraat 48. Toegang gratis 

 

november
16 november  20:00-22:00 uur College voor iedereen: Jozua, in De Lichtkring 
  (opgeven via predikant@gkschoonrewoerd.nl)
19 of 20 november  Sinterklaasfeest
23 november   vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

ACTIVITEITENKALENDER



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

 Het Dorpshuis 
  Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc. 

 Partyservice 
  Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten. 
  We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet, 
  een BBQ of een diner. 

 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 

r 

 

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

 

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 

E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl 


