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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 26 september tot en met 8 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 van de Klepper,
zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper.
Mocht de envelop na 8 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: 1275.72.791, t.n.v. Dorpskrant de Klepper.

Pedicure & Schoonheidssalon
MARIEKE
NU OOK BIJ U AAN HUIS!
Uw voeten hebben heel wat te dragen,
verzorg ze daarom goed, maar vergeet
ook uw gezicht niet!
Bel voor een pedicure en/of
schoonheidsbehandeling
0345 - 641561

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud
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Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

Voor al uw woonwensen
*RUGLMQHQ9ORHUEHGHNNLQJ/DPLQDDW%HGGHQ
/XFKWNHUQ PDWUDVVHQ 6FKXLIGHXU NDVWV\VWHPHQ
6KXWWHUV=RQZHULQJ8LWVWHNHQGHVHUYLFH

Hoveniersbedrijf de Woerd
Brinkstaat 16
4145 KR Schoonrewoerd
tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: dewoerd@chello.nl

Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B
4132 EB Vianen UT
Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer eenenegentig
Bent u al op het fort ‘Werk aan het Spoel’ geweest?
Ja, precies, daar waar zoveel veranderd is, waar je
lekker koffie kunt drinken en zelfs een hapje kunt
eten, waar ateliers open zijn en gewandeld kan
worden? Misschien bent u afgelopen zomer zelfs
met het pontje overgestoken... In mei gaat het
complex helemaal officieel open, we zullen daar in
De Klepper bij stil staan, maar nu is het al heel erg
de moeite waard. Nu, net terug van een rondleiding
door de tuin van de familie Uppelschoten aan de
Kerkweg, probeer ik even tijd te vinden voor een
voorwoord. Er is zoveel leuks te doen, ik heb er bijna
geen tijd voor. Meneer Bikker schrijft nogal eens dat
Schoonrewoerders van nature vrij lauw zijn. Wel,
de afgelopen maanden heeft ons prachtige dorp het
tegendeel ruim bewezen. Deze Klepper staat bol
van de activiteiten in Schoonrewoerd en woorden
schieten tekort bij de enthousiaste deelname
van de Schoonrewoerders. Nee, meneer Bikker,
Schoonrewoerders zijn niet (meer) lauw.
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Het dorp en haar inwoners leeft intens, opent deuren,
ontmoet elkaar bij de maaltijd, ontvangt anderen in
de hoogstamboomgaard, teelt en verkoopt eerlijke
groene producten, biedt ruimte en interessant
vertier aan gasten… er gebeurt hier zo veel!
Natuurlijk staan we daar in deze Klepper weer ruimschoots bij stil. Met foto’s en tekst blikken we terug
op die (zeldzaam) mooie zaterdagavond waarop het
dorpsplein in Italiaanse sferen verkeerde en ruim
200 mensen smulden en genoten van elkaars gezelschap.
Schoonrewoerd BinensteBuiten, weer zo’n tropische
zaterdag. En echt deze zomer waren die warme
dagen schaars, maar ze vielen precies goed. Ook
daarvan foto’s en verhaal in De Klepper. Wij stonden
met onze eendjes recht tegenover de bakker. We
begonnen dus in stijl: croissantjes eten in de zon
aan de kampeertafel middenin het dorp. Ik heb ook
heel erg genoten van ‘Grauw en Gruis’. Een echte
Schoonrewoerdse blues en rock band. Geweldig!
Het is goed terugkijken op de reünie van de school,
op de vakantie met her en der wat bijzonderheden,
verre reizen naar Roemenië, op het broedseizoen
van de ooievaars. U leest erover en over nog veel
meer in deze Klepper. Het is ook leuk om vooruit te
kijken naar de leuke dingen die ons nog te wachten
staan. Zoals:
- weer 5 mooie kleppers. Met uw steun blijven
wij daarvoor garant staan. We komen weer aan
de deur voor het ophalen van de enveloppen en
de hartverwarmende complimenten die u daarbij
vaak aan ons geeft. Fijn! Daarom alvast bij
voorbaat bedankt voor uw bijdrage.
- een mooi concert in de Gereformeerde Kerk op
8 oktober 2011. Het Petrakoor uit Leerdam geeft
haar jubileumconcert bij ons in Schoonrewoerd.
Het koor Zout is gastkoor bij dit concert.
- het bezoek van Sint Nicolaas aan ons dorp.
Vergeet niet uw kind op te geven bij de activiteitencommissie van de DVS.
- veel ontmoetingen met dorpsgenoten in een
winkel, bij de kapper, op het schoolplein, voor de
kaaskraam, in de kerk, tijdens de clubavond, in de
wachtkamer van de dokter of de fysiotherapeut,
achter De Schaapskooi… we hebben het allemaal
op ons prachtige actieve en bruisende dorp.
Schoonrewoerd is ‘hot’.
Met vriendelijke groet, namens de redactie,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 92 is vrijdag 4 november. Klepper 92
zal rond 25 november worden bezorgd.

Health & Beauty

Het adres voor huidverzorging,
advies over voeding en gezondheid
voor man en vrouw.

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

U kunt bij ons terecht voor:
vitaliteittest, bach remedies,
cosmic flower remedies,
E.F.T., bruidsmake-up,
harsen, epileren,
en nog veel meer.

Voor inlichtingen:
Mary van Santen

0345 - 61 90 80

BLITTERSWIJK SCHOONREWOERD
Dorpsstraat 55
4145 KB
Schoonrewoerd
Dorpstraat 55
4145
Schoonrewoerd
 KB
0345
– 64 12 63
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl
blitterswijksuzuki@planet.nl
Email:

Internet: www.blitterswijksuzuki.nl
WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

FELS
- SINGER
Het adres in wijde omgeving voor:
- modestoffen, brei- en handwerkartikelen.
- garens, ritssluitingen, biaisband, knopen
en voeringen.
- patroonpapier, schoudervullingen, etc.
- SINGER-naaimachines en -lockmachines
- en ook: gebruikte naaimachines van
bekende merken!
Meent 82 – Leerdam
Telefoon: 0345 - 612177

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470

Dagje fruit plukken in eigen boomgaard
Hoogstamboomgaard de Bongerd
Vanuit het hele land vertrekken in de
vroege zaterdagochtend vrijwilligers naar
Schoonrewoerd. Doel? Het bijhouden van
hun hoogstamboomgaard. Met als buit
kisten appels en peren vertrekken ze
‘s middags weer tevreden naar Middelharnis, Zaandam of Steenwijk en andere
plaatsen in het land.
De hoogstamboomgaard van deze vereniging ‘tot instandhouding van de hoogstamcultuur de Bongerd’ bevindt zich aan de Kerkweg.
In de jaren ‘80 werd in het radioprogramma
“Vroege Vogels” een oproep gedaan. Er
werden mensen gezocht die een boom wilden
adopteren in deze gaard. De boomgaard met
hoogstambomen leek te gaan verdwijnen als
er niemand zou zijn die de zorg voor de oude
bomen op zich wilde nemen. In 1987 besloten
de ‘boomeigenaren’ te gaan samenwerken
in een vereniging. Nu bijna een kwart eeuw
later plukken de leden de appels en peren van
wat nu al de grootste oogst in 25 jaar lijkt te
worden. De vrijwilligers schatten de opbrengst
rond de 30.000 kilo fruit inclusief het valfruit.
De vrijwilligers komen in deze oogsttijd elke
zaterdag uit het hele land naar Schoonrewoerd.
Han Groeneveld is een van de coördinatoren
van de hoogstamliefhebbers. Hij was op deze

zaterdagmorgen een van de eersten in de
boomgaard en vertrekt straks ook als laatste.
Vanmorgen markeerde hij de bomen die leeggeplukt mogen worden met gele plankjes. De
groep vrijwilligers startten hun dag met het
rapen van valfruit. Dit wordt verzameld in
kisten en op dinsdag door een sapploeg (vrijwilligers die zich over het transport ontfermen)
naar Zoelen gebracht. Hier verdwijnt het fruit

in grote kookketels en verandert het valfruit
in natuursap. Erg populair onder de leden van
de vereniging en omdat er geen enkele keer
gespoten wordt dus 100% puur natuur. De
vrijwilligers denken dit jaar op rond de 1250
liter sap uit te komen.
Onder de vrijwilligers bevindt zich een oudere
dame van 73 jaar. “Ze kwam vandaag al vroeg
en raapte met haar grijpstok wat valfruit bij
elkaar. Na de koffie is ze heerlijk in de zon
blijven zitten en heeft genoten van een dagje
natuur”. Na de koffie werden appels en peren
geplukt. De vrijwilligers hadden een ‘buit’
van ieder drie kistjes appels of peren. Terwijl
andere vrijwilligers ondertussen met het
verenigingstrekkertje rondrijden en de volle
kisten valfruit in het schuurtje plaatsen loop
ik met Han door de boomgaard. Hij wijst een
aantal bomen aan. De oudste boom is een
goudrenet uit 1898 de trots van de vereniging. Honderd dertien jaar oud inmiddels.
Hoewel het een goudrenet is hangen er nu
opeens onbekende rode appeltjes aan. “Waarschijnlijk omdat de boom vroeger geënt is.”
In de jaren ‘80 was het ‘in’ om een boom te
adopteren. Na de oproep in Vroege Vogels
adopteerde men een boom in de boomgaard
die in het bezit was van de broer en zus
van Arie Heikoop. Arie is de laatst levende
(96 jaar) van die generatie. Via Arie leerde
Han veel over vroeger. Rondom de Kerkweg
stonden hoofdzakelijk kersenboomgaarden.
Na de oorlog werden er appel- en perenbomen geplant. In de jaren ‘80 was het plan

om de bomen te kappen en er maïs te gaan
verbouwen. Door de ontferming van de vrijwilligers is dit voorkomen, zij pachten het land.
In elke boom hangt een klein plantenpotje
op zijn kop. In het potje zit steenwol. Han
haalt de steenwol eruit en wijst op de kleine
oorwurmen die over de bodem krioelen. “Ze
eten de luis uit de boom mede daardoor hoeven
we niet te spuiten.” Een rondwandeling door
de boomgaard leidt langs oude mastodonten,
overlevenden van de tijd, waarvan die ene
goudrenet meer dan een eeuw oud is. Andere
bomen zijn na de oorlog geplant en zijn 65
jaar oud. Naast elke boom waarvan de vrijwilligers denken dat deze binnenkort zal omvallen

of moet worden omgezaagd zijn jonge hoogstambomen geplant. Zo houdt de vereniging de hoogstamboomgaard in stand en zal
de boomgaard er ook in de toekomst blijven.

Ter bevordering van de bestuiving worden er
in de lente bijenkasten geplaatst, ook door
de eigen vrijwilligers. Hieruit wordt vervolgens ook weer boomgaardhoning betrokken.

Han’s favoriete activiteit is niet het oogsten van
het fruit maar het snoeien. “Een paar graden
onder nul en dan snoeien, dat is het mooiste
dat er is”. Hij heeft leren snoeien bij het Zuid
Hollands Landschap, in Gelderland en in Utrecht.
Samen met een professional en andere vrijwilligers wordt de boomgaard gesnoeid. De eerste
keer snoeien, na de oproep op de radio, was
een enorm karwei. Ze lieten dat dan ook doen
door een professioneel bedrijf. Toen dit gebeurd
was schrokken ze zich een hoedje. Onder de
bomen lag tot kniehoogte het snoeihout en
de nieuwe boomeigenaren maakten zich grote
zorgen over de oogst. Deze bleek echter alles
mee te vallen. Indertijd verbrandden ze het
snoeihout, nu wordt het verwerkt in houtwallen waar de vogels veel profijt van hebben.
Ook zijn er in samenwerking met de vogelverenigingen in Culemborg en vanuit de Schaapskooi verschillende nestkasten geplaatst voor
uilen, insectenetende vogels en vleermuizen.

In de schuur hangt het maairooster. Er zijn
vijf verschillende maaiploegen van twee
personen uit de omgeving van Schoonrewoerd. In de zomermaanden wordt er bijna
elke week gemaaid. De zitmaaier die vaak
stuk ging door de hobbelige grond is ingewisseld voor het kleine trekkertje. Deze doet
ook dienst met het rondrijden door de gaard
om de kisten met appels te verzamelen.
Dit jaar zijn er stokken en planken onder de
zwaarbeladen takken geplaatst. “Dit is sinds
ca. 17 jaar niet meer voorgekomen, dit is een
topjaar wat de oogst betreft.” Als laatste zullen
de Zure (ook wel Rinse genoemd) Brederodes
worden geplukt. Deze zijn favoriet onder de
vrijwilligers en zo is de club helemaal compleet
op de laatste zaterdag van de oogst. Vrijwilliger Jan Anne Bos uit Nieuwegein, die op deze
mooie dag op de fiets is, heeft met een andere
vrijwilliger al een weddenschap lopen over
de totale opbrengst. De prijs? Een fles eigen
fruitsap natuurlijk!
Overigens is er nog altijd plaats voor nieuwe
vrijwilligers. Voor een klein bedrag van 50 euro
per jaar kan men het hele jaar deelnemen aan
de activiteiten in de boomgaard, zoals snoeien,
maaien en plukken. Al het geplukte fruit is in
principe voor de aanwezige leden.
Gijs Kool

Italiaanse maaltijd

Hervormde Gemeente, BinnenWerkvandeKerk
Wie kent ons niet. We zijn inmiddels een begrip
in ons dorp. Ons doel is om geld bij elkaar te
brengen voor de renovatie van het BinnenWerk
van ons Kerkgebouw. Voor deze renovatie is
veel geld nodig en dat hopen we, met velen
die ons steunen, bij elkaar te brengen. Veel
acties zijn er al geweest en komen er nog. We
houden u op de hoogte d.m.v. de huis-aanhuis bezorgde nieuwsbrieven. Er zijn veel
kleine projecten, zoals verkoop van potgrond
en toiletpapier. Daarnaast hebben we de
inmiddels veel bezochte creatieve avonden.
Noteer de eerstvolgende vast in uw agenda: 13
oktober najaarsstuk. En dan zijn er de acties
waarbij we proberen naast geld in te zamelen,
de dorpsgenoten bij elkaar te brengen. Dat
lukt, en dat geeft ons zoveel energie, dat we
steeds weer iets nieuws verzinnen.
Vorig jaar, de laatste zaterdag voor de scholen
weer begonnen, organiseerden we een high
tea in de pastorietuin. Voorzichtig kwamen er
enkele dorpsgenoten van buiten onze kerkelijke gemeente en daar waren we heel blij mee.
In december was de winterproeverij. Wat een
opkomst en wat een geweldig samenzijn. Naar
schatting kwamen er 150 personen luisteren
naar het koor, bezochten het kerkgebouw
en natuurlijk de proeverij onder de toren. Er
bleven maar liefst 100 mensen om met elkaar
te proeven van de heerlijke gerechten. Het
was boven verwachting. Maar voor je het weet
is er weer een laatste zaterdag voor de scholen
weer beginnen.
2011. We gaan proberen zoveel mogelijk
mensen bij elkaar te brengen om met elkaar
op het kerkplein te genieten van een echte
Italiaanse maaltijd. Komen er 100 dorpsgenoten of misschien net zoveel als bij de
proeverij 150? Boodschappenlijsten moesten
bijgesteld worden, extra serviesgoed gehuurd,
extra stoelen en tafels geregeld, want er waren
200 aanmeldingen. Fantastisch!
Het kerkplein werd omgedoopt tot Piazza
d’Italia en de weersverwachting voorspelde
één van de weinige prachtige zomeravonden.
Er moest enorm veel worden ingekocht. Bij
de plaatselijke winkeliers werden o.a. de
pomodori, pancetta en echte buffelmozzarella gekocht. Deze waren allen perfetto. Er
moest gezorgd worden voor ciabatta, caprese,
capuccino, tiramisu en gelato. Vanaf vrijdag

werden de sauzen en andere gerechten bereid.
Dan is het zaterdag 6 uur. Tijd voor antipasto
(voorgerecht). Daarna kwam de pasta die in
de buitenkeuken al dente (beet gaar) werd
gekookt en de sauzen van de verschillende
koks die fatto in casa (gemaakt in eigen
keuken) waren bereid. Gelukkig... er was
genoeg voor iedereen. Rest ons nog het voortreffelijke toetjesbuffet. Ottimo (heel lekker).
Alles bij elkaar FAVOLOSO (geweldig).
Door Johan van den Berg werd op de accordeon
Italiaanse muziek gespeeld (o.a. de Tarantella),
wat zo werd gewaardeerd dat er een schoteltje moest komen voor de fooien (natuurlijk
bestemd voor het BWK). Er ontstonden veel
contacten, die er anders misschien wel nooit
zouden zijn geweest.
Het werd een avond om nog lang over na
te praten. We mochten veel complimenten
ontvangen over de organisatie en de vele
heerlijke gerechten. Een avond om te herhalen
werd gezegd. Maar we zouden de BWK niet
zijn als we volgend jaar niet weer met iets
nieuws zouden komen. Blijf op de hoogte.
Rest ons nog iedereen heel hartelijk te danken
die heeft geholpen om een succes van deze
avond te maken. Het waren er velen. Niet
alleen uit het dorp maar ook uit onder andere
Leerdam. Wilt u de vele foto’s bekijken die
deze avond zijn gemaakt, ga dan naar onze
website: www.hervormdschoonrewoerd.nl. Op
deze site kunt u nog veel meer lezen over de
Hervormde Gemeente.
Grazie a tutti (dank je wel voor iedereen)
Commissie BinnenWerkvandeKerk
Femke Eisinga, Kees de Korte,
Carla de Leeuw, Jan Meerkerk,
Caroline Meerkerk en Joke de With

Italiaanse dorpsmaaltijd
in Schoonrewoerd
Eten-Leven-Genieten-voor Elkaar
Het was een zwoele zomeravond in augustus en
het kerkplein in Schoonrewoerd was veranderd
in het St. Pietersplein van Rome.
Er was een plannetje bedacht door het bestuur
van de Nederlands Hervormde kerk voor een
Italiaanse maaltijd en geen PASTA en BASTA
maar een idee voor een driegangendiner en
daar kwam wat bij kijken.
Mensen te eten geven is dé manier om iedereen
uit ons dorp welkom te heten en het waren er
200!!
De maaltijd - of u nu arm bent of rijk - draait
om het samenzijn en om de gezelligheid met
anderen, want samen eten is een genot.
Italianen zijn ongeduldige mensen (ook
ondergetekende) en weigeren op het eten te
wachten, daarom de Antipasto. En Italianen
willen zo snel mogelijk gaan zitten, want dan
kan het brood op tafel komen maar ook salami,
rauwe ham, een paar olijfjes, een lekker glas
wijn en praten en discussiëren.
Als de Antipasto eenmaal op het buffet staat,
is dat het teken dat we kunnen onstpannen en
horen vragen als: Hé, wat is dat? Mag ik daar
een beetje van? Het gaat om goedgeefsheid en
om samen eten.
Na de Antipasto kwam de Pasta die door
verschillende koks (fatto in casa) of ‘gemaakt
in eigen keuken’ was bereid. Een Italiaans
gezegde: ‘een schoenlapper heeft altijd gaten
in zijn schoenen’, welnu dat gold ook voor onze
koks. Omdat ze het te druk hadden met koken
voor anderen waren ze zelf vergeten te eten.
Maar daar kwam het geweldige toetjesbuffet
verandering in brengen FAVOLOSO!!
De muzikale omlijsting van Johan was genieten
en ontspannen.
Al met al een avond waar ook de jeugd plezier
had met Pizza, het springkussen en Gelato.
Dank aan iedereen die aan deze geweldige
avond heeft bijgedragen. Ook dank aan
de jeugd die zijn handjes flink heeft laten
wapperen met opruimen. Tot slot veel dank
aan de comissie B.W.K.
Made in ITALY. Arrivederci,
Un amante d’Italia

Nieuws van
Het BinnenWerk
van de Kerk
We zijn allemaal druk in de weer met allerlei activiteiten. U was misschien zelf bij de geweldige
Italiaanse maaltijd en er staat een Fancy Fair
op stapel. Al deze dingen om het mogelijk te
maken dat we in de komende jaren het binnenwerk van de kerk kunnen renoveren. Schilderwerk, vloerafwerking, banken opknappen en
zo al meer.
Na circa 50 jaar (in 1952 was de vorige
renovatie) is het weer nodig om in de kerk
diverse onderdelen te herstellen. In de bouwcommissie wordt hard nagedacht om e.e.a in
beeld te brengen en voor te bereiden. Ook u
als dorpsbewoner draagt uw steentje bij door
uw deelname aan diverse activiteiten.
We zijn dankbaar dat u zo betrokken bent bij
al de activiteiten die worden georganiseerd
door het BWK-team. Zodra we beter in beeld
hebben hoe we de renovatie gaan aanpakken
zullen we verder informeren. Er staan weer
heel wat activiteiten op stapel.
Op DV vrijdagavond 16 september zullen we
een Fancy Fair houden. Dit keer geen huttendorp maar een kindervrijmarkt. We hopen dat
veel kinderen met hun ouders de weg naar het
kerkplein weten te vinden. We zien uit naar uw
en jullie aanwezigheid. De kids zijn om 17.00
welkom om hun marktkraam, hun kleedje in te
richten. We hopen dat jullie er echt iets moois
van maken en zo kan jij ook iets bijdragen aan
het Binnen Werk van de Kerk.
Jawel ook in het najaar worden weer diverse
workshops gehouden met groen en bloemen.
Noteer alvast de data: U kunt een najaarsbloemstuk maken op 13 oktober en een
kerststuk op 8 december. U kunt zich hiervoor
opgeven bij Femke Eisinga 642572.
Houdt u van zingen? Op zaterdag 19 november
hebben we zangkoor Gideon weer eens uitgenodigd. Zorg dat u erbij bent.
Wat een activiteiten! We zijn dankbaar dat
we dit kunnen doen tot opbouw van onze
gemeente en gemeenschap. Bij BWK denken
we niet alleen aan ons kerkgebouw. Nee, BWK
is ook werken met mensen, samen genieten
van de activiteiten, je gedachten delen en
samen delen wie God in Jezus Christus voor je
mag zijn. Want weet wie Jezus kent, die heeft
het echte leven.

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische
deken, spaarlampen, magnetron, etc.)
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?

NIEUWE NAAM, NIEUWE START!
Voorheen Notarispraktijk Leerdam,
vanaf nu Notarispraktijk Wolthuis.
PERSOONLIJK

HELDER

VAKKUNDIG

Bent u moe of heeft u klachten die een dokter
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een
mogelijke oorzaak.
Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische
en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

Energieweg 22a | Postbus 32 | 4140 AA Leerdam
Telefoon: 0345 - 61 56 41 | Telefax: 0345 - 61 77 21
E-mail: info@notariswolthuis.nl | Website: www.notariswolthuis.nl

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web:
www.levenmetstraling.nl
Mail:
info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

-

Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

Sterk
sierhekwerk
Vakkundig werk in:

• (sier)hekwerken
• garage- en bedrijfsdeuren
• Inrijpoorten
• Automatisering van deuren

Oók uw adres
voor Hörmann
garagedeuren

en inrijpoorten

Sterk VOF • Hoogeind 7 • Leerdam • Tel. 0345-618418

Natuur- & Vogewacht
‘De Vijfheerenlanden’
Er is veel te zien buiten. En nu het niet meer
zulk geweldig buitenweer is, halen we die mooie
beelden graag naar binnen. In de Schaapskooi
komen weer mooie presentaties op de donderdagavonden.

ling, ruimte voor de rivier en de Haringvlietsluizen centraal zullen staan.
De dia-avonden in de Schaapskooi beginnen
steeds om 20.00 uur. Toegang is gratis. In de
pauze worden loten verkocht en aan het eind
van de avond is de trekking van de loten. Aan
de bar zijn koffie, thee en andere drankjes
te koop. Het is altijd reuze gezellig en nog
leerzaam bovendien.
Jolanda Lemcke

6 oktober - Jan Trapman met zijn grote
passie Vlinders. In deze lezing wordt ingegaan
op zaken als de bouw, de voortplanting,
mimicry, biotopen, predatoren, naamgeving
en determinatie. Door een onzorgvuldig beleid
van de laatste decennia in de landbouw en
de ruimtelijke ordening is het aantal vlindersoorten sterk achteruitgegaan en moeten we
constateren dat Nederland sterk is verarmd.
Hoewel de toekomst er nog steeds somber
uitziet, zien we dat er zich vanuit het zuiden
ook weer soorten zich vestigen. Het belooft een
leerzame avond te worden over een diersoort
die we graag zien rondfladderen in de natuur.
20 oktober - Ari Martinali met De Mortelen:
Parel van het Groene Woud. Deze digitale lezing
duurt ongeveer twee keer drie kwartier. Aan
bod komen o.a. de ijsvogel, de notenkraker, de
grauwe klauwier en de bosuil. Landschappen,
planten, reptielen en insecten worden zeker
niet vergeten. Voor de natuurliefhebber een
must om wat meer te weten te komen over
dit grootse landschapsreservaat van Noord
Brabant.
3 november - Philip Friscorn met: Eindeloze
Prairie, het Midden-Westen van Noord Amerika.
De Tallgrass Prairie van het Midden Westen
van Noord-Amerika wordt doorsneden door de
rivier de Missouri. Vele kleine zijrivieren van de
Missouri kenmerken het landschap en hebben
vochtige dalen in de droge prairie uitgeslepen.
Het planten- en dierenleven is er hoogst interessant.
17 november - Dirk Fey en Jacques van
der Neut met een avondje Biesbosch. Oudboswachter Dirk Fey zal de Biesbosch van voor
1970 behandelen. Staatsbosbeheer benoemde
hem in 1965 als vogelwachter in het gebied.
Fey woonde ruim 43 jaar in de dienstwoning
op Polder De Dood in de Brabantse Biesbosch.
Na de pauze zal Jacques van der Neut,
boswachter bij Staatsbosbeheer, de ‘nieuwe’
Biesbosch toelichten, waarbij natuurontwikke-

Gereformeerde
Kerk
organiseert
Bijbelquiz
Op woensdag 9 november wordt in Schoonrewoerd de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. De quiz
wordt gehouden in het kader van de landelijke
Bijbelcampagne ‘Wijs met de bijbel’ die dit jaar
als thema ‘Wijze woorden van Jezus’ heeft.
Ieder jaar zijn de Bijbelquizzen van het Nederlands Bijbelgenootschap een groot succes. Het
zijn vrolijke en leerzame avonden rondom de
Bijbel. Dit jaar bestaat de quiz uit tien ronden
van vier vragen. Elke ronde heeft een thema.
De teams die tegen elkaar strijden worden uit
de aanwezigen samengesteld. Het team met
de meeste punten wint het boekje Blik op de
Bijbel. U kunt ook als toeschouwer deze avond
mee beleven, gezellig, leerzaam en u steunt
de teams.
Iedereen is van harte welkom op 9 november
in De Lichtkring bij de Gereformeerde Kerk,
Dorpsstraat 48. De avond begint om 20:00
uur en zal rond 22:00 uur afgelopen zijn.
Vanaf 19:30 uur staat de koffie en thee klaar.
De toegang is gratis. Wel wordt er aandacht
besteed aan het werk van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Deze avond is er een informatietafel aanwezig. De aanwezigen worden
uitgenodigd het werk van het bijbelgenootschap te steunen. Dit kan door donateur te
worden of een gift te geven voor Bijbelverspreiding en Bijbelprojecten in West-Afrika
De commissie gemeenteopbouw hoopt deze
avond veel dorpsgenoten te verwelkomen.
Voor informatie kunt u terecht bij Dineke
Brouwer, tel. 0345-642071.

Correcties / aanvullingen

van het boek Schoonrewoerd 1880-1980.
Met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
23 links Henk van den Berg.
27 foto onder: vierde van links is politieman
Imanse.
41 bij foto: 2e regel: (…) is Trudie Visser.
44 in tekst : één na onderste regel: -1955)
moet zijn – 1954).
52 foto rechtsonder: (…) is Marianne van
Heijningen (uiterst rechts is Jan Gijs van
Heijningen). In tekst blz. 52 en onderschrift foto blz. 53 moet Marjan Marianne
zijn.
122 foto links: kapper Leen van Beuzekom
knipt Gert Bikker (Dorpsstraat 5).
123 foto links: (…) is Gert Bikker.
138 foto rechts: Bart van Beek moet zijn Jan
van Beek
144 vooraan v.l.n.r. Dirk, Anna, Aart Verrips,
de vrouw van Aart.
148 achter de drie kinderen vooraan staat
kreupele Bas. Schuin achter hem Anna
Verrips-Bos. Links Dirk Verrips.
160 naast Antonetta staat, in de deuropening,
Dirk Verrips.
164 foto linksonder: links Aart Verrips, derde
van links Dirk Verrips.
196 foto rechtsboven: na Florida Zijderveld:
rechts het burgemeestersechtpaar A.C.
de Leeuw-de Leeuw.
204 2e regel in tekst: Hendrik Cornelis moet
zijn Hendrik Nicolaas
209 (1925) moet zijn (1952).
219 foto rechtsonder: Job draagt hier een
zogenoemde rijbroek. ‘Drollenvangers’
zijn te zien op 348 linksboven.
223 onderste regel: (…), (…) zijn mevr. Iterson
en Teunis van der Heiden.
225 foto linksboven: in de boot nicht Jaantje
Zijderveld.
275 middelste regel: na Met de Keijzer Den
Burger; na Mientje den Hartog: Annie de
Vries, (…), (…), Dicky Moorelisse; (voor)
(…) is Grietje van Ooijen, Fie Hamerpagt,
enz.
276 naast Arie Kortlever staat op de bovenste
rij\ meester Korevaar.
280 foto: Th. is Teunis den Hartog en N. Bronkhorst is Nico Bronkhorst.
281 V.l.n.r. (boven) Gerrit Groen. Bertus Bronkhorst, Floor de Leeuw, Bas Groen, Herman
’t Lam, Hannes Bakker, Gerrit Brouwer,
Teunis de Leeuw, Freek Brouwer, (…),
Teunis de Leeuw, Arie Groen, (…), Toon
Heykoop, (midden) (…), Gerrit Zijderveld,

282
283
309

324
328

333

334
339
345
345
347

372

Mari de Leeuw, Kees Brouwer, De Bruin,
Van Es, Van Laar, Jo Zijderveld, Ton van
den Berg, Piet van den Berg, Gerrit Bronkhorst, (…), Den Besten, (onder) Otto
Bikker, Bas Middelkoop, Koos den Hartog,
Arie Middelkoop, Anton de Leeuw, Thomas
van den Berg, Teus van Laar, Anton de
Leeuw, Ruth Bronkhorst, Jan de Leeuw,
Piet den Hartog.
onderste regel: (…) is Gré Heijkoop.
2e regel: (midden) Lina Hol, Marie den
Besten, enz
De aanduiding van de rijen is omgedraaid,
dit moet zijn: V.l.n.r. (boven) Teus Moorelisse, Geert den Hartog, Cees den Hartog,
Willy Bogerd, Jaan van Zanten, Dineke
Blokland, Otto de Keijzer, Nel de Keijzer,
Corrie Verrips, (tweede van boven) Jan
Moorelisse, Arie van den Berg, Lo Blokland,
mevr. Blokland, Leen van Beuzekom,
Teunis Bor, Dick Blokland, Mar van den
Berg, (derde van boven) Roelof Spiegelaar, Gerrie Hol, Leen Moorelisse, Nel
de Gans, Arie de Leeuw, Alie Spiegelaar,
mevr. Fortuyn, Toon Fortuyn, Marie van
der Vlies, (tweede van onder) Job Bogerd,
Alie Bogerd, de chauffeur, Kees van den
Berg, mevr. Moot, Jo Moot, Jan Spiegelaar,
Dirk Verrips, (onder) Arie Kortlever, mevr.
Den Hartog-den Burger, Arie den Hartog,
Kees Bogerd, Neel Bogerd-Fortuyn, mevr.
Spiegelaar, Roeli Spiegelaar (eind jaren
vijftig).
foto linksonder: …, rechts Willy Bogerd
(van Job ‘de Post’).
foto rechtsonder: V.l.n.r. A.C. den Hartog
(Hei-en Boeicop), T. van Bruggen (de latere
wethouder), de heer Alting (Schaikseweg
76).
de vrouwen vooraan zijn v.l.n.r. de vrouw
van Kees Bogerd, Aan Bogerd (Kalversteeg), mevr. Hamerpagt, Neel den
Hartog, Alie Spiegelaar, Dineke Blokland.
Arie Bikker moet zijn Arie Brouwer.
tweede van links: mevr. Van der Wal.
foto boven:
Wehrmacht onderofficier
Willy Celter.
foto onder: Hollandse veldkeuken op het
terrein van de familie Ten Brink ( 1939).
in de tekst van de 2e alinea in de eerste
zin : deze veldkeuken blijkt een Nederlandse veldkeuken te zijn die naar alle
waarschijnlijkheid ingericht is in 1939 en
waarvan de foto in dezelfde tijd gemaakt
lijkt als de evacuatie van de koeien.
foto rechts onder: Trijntje Burggraaf moet
zijn Trijntje den Besten.

1. Naam: Nils den Hartog
2. Leeftijd: 17 jaar
3. Broers/Zussen: 1 zusje van 14 jaar
(Cynthia) en 1 broertje van 11 jaar
(Leon).
4. Hobby‛s: Voetballen, chillen met
vrienden.
5. School en opleiding: Ik zit in havo 5
6. Leukste vak op school: Gym
7. Ik heb een hekel aan: Mensen die
onzin dingen roddelen.
8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn ouders
10. Ik lust geen: Melk
11. Ik ben gek op: Chinees
12. Ik word kwaad als: Er mensen onrecht word aan
gedaan.
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Ik kan een beetje
slecht tegen mijn verlies.

14. Mijn favoriete vakantie: Wintersport, lekker skiën en feesten in
Oostenrijk.
15. Mijn favoriete muziek: Eigenlijk
van alles wel.
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: De
gezellige jongeren hier.
18. Dit wil ik worden: Gelukkig
19. Dit moet anders in het dorp: Met
Schoonrewoerdse markt moet dat
kraampje met schuivende muntjes
terug komen. Want 5 jaar geleden
stond dat kraampje er nog wel
haha.
20. Tip voor jongeren: Genieten van
het leven.
21. Volgende vragen aan:
Boaz van Frankenhuyzen
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TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

DJS KLUS TOTAAL
0345 – 64 35 50
Bert de Jongh
Schoonrewoerd
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NOACHSCHOOL
Het schooljaar is nog maar net begonnen,
maar we hebben het idee dat de zomervakantie al een tijd achter ons ligt. We blikken
nog even terug en kijken vooruit… Ik geef u
een kijkje in de school.
Het eind van het schooljaar met alle hectiek
en bijzondere gebeurtenissen is al weer een
poosje geleden. Na een geweldig schoolkamp
met groep 7 en 8 in Burgh-Haamstede en het
afscheid van groep 8 met een spetterende
musical hebben we heerlijk vakantie gevierd.
We konden in alle rust het nieuwe schooljaar
voorbereiden. Zo waren er nogal eens collega’s
in school te vinden in de vakantie.
Nieuwbouw Noachschool
Regelmatig wordt mij gevraagd hoe het
met de nieuwbouw van de Noachschool
aan Kerkeland staat. Daarom hier een
update. Voor de zomervakantie is tussen ons
bestuur TriVia en de gemeente Leerdam een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin
staan afspraken die tussen de partijen gemaakt
zijn over allerhande zaken betreffende de
nieuwbouw van de school en de sportzaal. Ook
is voor de zomervakantie het programma van
eisen afgerond.
In het PvE, dat opgesteld wordt met ingenieursbureau Lakerveld uit Noordeloos, wordt
de visie van de school gekoppeld aan de bouw
van de nieuwe school. Verder worden in het
PvE de eisen op tafel gelegd waaraan het
nieuwe schoolgebouw moet voldoen. Vragen
die speelden waren: Welke ruimtes hebben
we straks nodig? Gaan we werken met een
leerplein? Komt er een centrale hal waar we
kunnen werken, maar waar ook ouders elkaar

kunnen ontmoeten? Wat willen we met de
inrichting van het nieuwe schoolplein? Ook de
peuterspeelzaal en BSO zullen in het gebouw
worden geïntegreerd. Natuurlijk kijken we uit
naar de nieuwe sportzaal waar jong en oud
Schoonrewoerd hopelijk veel plezier aan zal
beleven. Daarom zijn bij een aantal vergaderingen ook mensen van Ichtus en Stichting
Peuterwerk betrokken.
Eind augustus is een drietal architecten
geselecteerd dat een plan gaat maken voor
de nieuwbouw van de Noachschool en de
sportzaal. Bij het verschijnen van deze Klepper
is er een overleg tussen de stuurgroep en de

dorpsvereniging geweest. We hebben onder
andere gesproken over de buitenruimte
rondom de school, de speelvoorzieningen en
de verkeerssituatie en de knelpunten die dit
met zich meebrengt en over de sportzaal. U
merkt dat heel veel mensen betrokken zijn bij
het project ‘nieuwbouw Noachschool’.
Op 14 september hebben de drie architecten
zich op het gemeentehuis aan ons gepresenteerd en is er een architect geselecteerd.
We gaan ervoor! Een mooie nieuwe school met
sportzaal in ons mooie dorp Schoonrewoerd!
Onderwijl gaat het werk op onze school
door. Om de leerlingen kwalitatief uitstekend
onderwijs te geven is veel nodig. In het net
uitgekomen Schoolplan 2011 2015 staat hoe
we dit voor elkaar krijgen. Ons motto ‘zorg
voor iedereen’ maken we waar. Daar moeten
we hard voor werken en de ‘goede materialen’
voor gebruiken. Een methode om dit te
bereiken is HGW.

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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HandelingsGericht Werken
We zijn al aardig op weg met HandelingsGericht Werken. De leerkrachten werken in de
Noachschool vanuit de 7 uitgangspunten van
HGW ;
1. Ik denk, kijk en praat over wat een kind
nodig heeft om de volgende stap te
maken, de onderwijsbehoeften en handel
daar zoveel mogelijk naar.
2. Het afstemmen op kinderen zal ik als leerkracht moeten doen.
3. Ik werk doelgericht en zoek naar richtinggevers voor mijn handelen, gebaseerd op
wat het kind wél kan.
4. Ik werk vanaf het begin samen met het
kind, de ouders, de collega’s en begeleiders.
5. Ik kijk naar de wisselwerking tussen
kinderen, hun ouders, hun groep en
mijzelf en stem mijn handelen hierop af.
6. Iedereen heeft kwaliteiten. Ik ben op zoek
naar mogelijkheden van kinderen, ouders
en mezelf.
7. We werken systematisch en zijn open en
duidelijk naar elkaar; kind, ouders, leerkracht en begeleiders.
Ons motto is zorg voor iedereen! en we denken
dat het ‘systeem’ HGW ons op de beste manier
helpt om structureel de kinderen in beeld te
hebben. Zo kunnen we vooral beter preventief werken en dus problemen voorkomen. Dat
kost iedereen minder energie dan achteraf
problemen oplossen en is goed voor het welbevinden van het kind.

We zijn een school, dus vinden het heel belangrijk dat kinderen véél leren. Vanuit onze identiteit zien we de opdracht om met grote inzet
te werken met de mogelijkheden die God ons
geeft. Dat willen we ook graag met de kinderen
bereiken. Echter, altijd rekening houdend met
wat nodig is voor dàt kind, uit dàt gezin, in dìe
groep, met die mogelijkheden, met dìe leerkracht. HGW helpt daarbij. Dat merken we al.

Taakspel
We zien dat kinderen in deze ‘snelle’, hectische
tijd steeds meer moeite hebben om taakgericht te werken, zonder zich te laten afleiden
door van alles om zich heen en om zich aan
werkafspraken in de klas te houden.
Komend schooljaar volgen de leerkrachten
vanaf groep 3 een cursus om Taakspel te
kunnen en mogen spelen in de groepen. (En
de leerlingen doen natuurlijk mee.)

Doel van Taakspel is het versterken van
taakgericht gedrag bij kinderen, waardoor
regelovertredend gedrag afneemt en een
positief onderwijsklimaat wordt bevorderd.
Het is fijn om in de klas te zijn. De leerkracht
verdeelt de leerlingen over een aantal teams.
Ieder team dat zich voldoende aan de
klassenregels houdt, wint een kleine beloning.
De leerlingen van een team stimuleren elkaar
zo om zich aan de regels te houden. Taakspel
is ontwikkeld door CED-Groep op basis van
het Amerikaanse Good Behaviour Game.
De leerkracht let vooral op gewenst gedrag
en deelt complimenten uit. Prettige omgangsvormen leiden tot een prettig klassenklimaat.
Daar varen we allemaal wel bij!

Schoonrewoerd
BinnensteBuiten
De eerste open deurroute in ons dorp zit erop.
Alle deelnemers hadden er erg veel zin in en
zaten gespannen te wachten of er wel iemand
zou komen. Het weer zat erg mee, dus dat was
gunstig, maar er werd al zoveel georganiseerd
in de omgeving…
Intussen weet iedereen
dat er véél mensen
gekomen zijn en voor
zover wij het hebben
kunnen
inschatten
waren ze ook erg
enthousiast over het
aanbod (‘nooit geweten
dat er zoveel mensen
zulke
leuke
dingen
deden’) en over de
gezelligheid (‘bij elk
adres kwamen we weer
andere mensen tegen’).
De ontmoetingen, daar
ging het hoofdzakelijk
om: samen ‘dorp’ zijn!

Een vriendelijke groet namens
alle leerlingen en collega’s,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

DANK je wel,
Ad de Jong
Namens de herten en andere dieren van het
hertenkamp: dank aan Ad de Jong voor het
oude brood.
Nadat de medewerkers van het hertenkampje
een enkele keer aan Ad gevraagd hadden
of ze het oude brood mochten hebben voor
de dieren, liet Ad het brood al snel gewoon
brengen. Er hoefde geen vraag meer gesteld
te worden, het brood kwam ‘vanzelf’. De dieren
van het hertenkamp zijn erg blij.

Iedereen was ook vol lof over de routefolder
en poster. Hans Ippel heeft die ontworpen en
bewerkt, iets dat hem behoorlijk wat uurtjes
en hoofdbrekens gekost heeft, want het bleek
toch iets anders dan beeldbewerking alleen.
Maar Hans: heel hartelijk bedankt voor je inzet
en vrije tijd!
Nog iemand die we heel hartelijk willen
bedanken is Gerrit Verhoef, die voor een
zacht prijsje het hout voor de reclameborden
geleverd heeft en de borden gezaagd en in
elkaar geschroefd heeft.
En nu, volgend jaar weer een open deurroute?
Als het aan de deelnemers ligt wel, maar
hoe denkt u er als bezoeker over? Wordt het
een jaarlijks terugkerend evenement? En zo
ja, op dezelfde manier als deze eerste keer
of misschien in en andere vorm, met meer/
minder/andere deelnemers… Reacties op de
afgelopen open deurroute, op- en aanmerkingen, ideeën, suggesties… we horen het
graag van u.
Bas
Trudi

06-21863752
de-wetering@kpnmail.nl
641758/06-48955183
trudi.middelkoop@gmail.com

Drs. B.J. (Jan) Schuitemaker
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
T 06 13703549
info@thecareercoach.nl
www.thecareercoach.nl

1. Naam:
Annemie Schuitemaker
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Adres: Dorpsstraat 30.
Geboortedatum: 27 september 1961.
Geboorteplaats: Sittard.
Beroep: directeur van Career & Kids.
Getrouwd met: Jan.
Kinderen: 3; Bob 13, Puck 12, Noor 9.
Huisdieren: 3 honden, 3 cavia’s, 2
konijnen, 2 katten en 1 pony.
Hobby’s:
vakanties
uitzoeken
(al
maanden van tevoren) en dan uren gaan
zoeken en vergelijken op internet, Italiaanse les, de beagles en andere dieren,
lezen, foto’s en mooie albums maken en
mijn werk.
Leuk in je werk: zelfstandigheid, zelf
iets opbouwen en steeds vernieuwen en
uiteraard het onderwerp werk/privébalans
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: secuur moeten zijn, want dat ben
ik niet
Lievelingsmuziek: Adele, Hans Dulfer,
Soul en Disco,
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: ‘Ik Vertrek’ en
andere programma’s over emigratie e.d.
en de serie ‘In Therapie’.
Favoriete lectuur/boeken: van alles;
van Maeve Binchy tot Marilyn French,
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boeken over andere culturen en landen,
boeken over persoonlijke groei en andere
‘vak’ boeken.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
hardlopen (nou ja hard) met de overbuurvrouw Anneke Panella.
Lievelingseten: Italiaans en Aziatisch
(Thais, Indonesisch en Japans).
Mooiste auto: Mini Clubman.
Mooiste/leukste vakantieland: Italië.
Favoriete vakantiebesteding: dorpjes
& stadjes bezoeken.
Wat vind je van politiek: boeiend, ik
volg het graag.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: Telegraaf (aanbieding) en Financieel Dagblad (interessant) en verder
online kranten via de Ipad (handig).
Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: we zochten een huis waar een
kantoor bij zat in een mooi dorp met een
mooie tuin en veel rust.
Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: te weinig door drukte met 3
bedrijven, man, kids en de dieren. Ik ben
een paar jaar lid geweest van de activiteitencommissie.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: het
Kerkplein, waar ik ook op uitkijk vanaf
mijn werkplek.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
ik vind alles mooi, zolang er maar geen
rotzooi ligt of hondenpoep.
Wat mis je in Schoonrewoerd: niets.
Leuk aan Schoonrewoerd: de rust, de
ruimte en de uitstraling.
Wat vind je vervelend en waarom:
intolerante mensen die gelijk een mening
hebben zonder te weten waar het over
gaat, liegen, onoprechtheid en oneerlijkheid.
Waar ben je trots op: op mijn gezin en
op mijn bedrijf.
Waar heb je spijt van: nergens van, ja
misschien dat ik niet eerder ben gestart
met mijn eigen bedrijf.
Wie bewonder je het meest en
waarom: Barack Obama, vanuit een
‘underdog’ positie toch President van
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Amerika worden. Dat is nou echt: ‘Waar
een wil is, is een weg!’
Wat is je hartenwens en waarom: een
grote reis maken en dat gaan we doen.
In december gaan we naar Sri Lanka met
zijn vijven, omdat ik 50 word dit jaar. We
gaan daar o.a. naar een weeshuis, www.
weeshuissrilanka.nl en daar zijn we met
zijn allen geld voor aan het inzamelen.
Onze dochters maken sieraden en
verkopen die, ik krijg geen kado’s voor
mijn verjaardag maar laat alles naar de
stichting gaan in de vorm van geld.
Voor het laatst gehuild: ik huil makkelijk
bij zielige films.
Leukste
jeugdherinnering:
kersen
plukken met mijn vader, moeder, neefjes
en nichtjes bij oma in de wei.
Droomvakantie: Sri Lanka.
Wie wil je nog eens ontmoeten: Barack
Obama.
Waar maak je je boos over: intolerantie en als iets niets snel genoeg gaat
dan word ik ongeduldig en ook soms boos.
En als iets niet lukt...
Waar ben je blij mee: met mijn gezin en
met mooi weer, ik hou van de zon.
Waar heb je moeite mee: vroeg opstaan.
Welke hoop koester je: dat de Arabische
lente, en alles dat daaruit voortvloeit, niet
voor niets is. Dat het zorgt dat mensen
echt een beter leven krijgen met vrijheid
van godsdienst en mening, geen armoede
en onderdrukking.
Goede eigenschap: doelgericht en
energiek.
Slechte eigenschap: ongeduldig en niet
secuur.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: bij mijn gezin.
Waar maak je je het meest zorgen
over: over de enorme honger en armoede
in de wereld.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: ik koop een mooi huisje
voor mijn moeder, ik geef geld aan Sri
Lanka en enkele andere goede doelen en
zet de rest op de bank voor de studie van
de kinderen (en verwen me zelf met een
Mini Clubman).
Gouden tip voor de Klepper: ga zo door,
ik vind het een geweldig blad.
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
dat ik ben geboren en getogen in Zuid
Limburg. En dat ik een nachtmens ben,
daardoor brand het licht vaak nog zo

laat op mijn werkkamer (‘s nachts heb
ik de beste creatieve ideeën en komt
er het meeste uit mijn handen). Tevens
vragen mensen vaak wat ik nu eigenlijk
doe. Ik zal het zo kort mogelijk weer
geven: Career & Kids begeleidt en coacht
vrouwen (en ook steeds meer mannen)
die werk en gezin combineren, zodat zij
met veel plezier en met zo weinig mogelijk
stress, werk en gezin kunnen blijven of
gaan combineren. We werken met ruim 75
ervaren coaches door heel Nederland. (Per
1 augustus is de dienstverlening Career &
Kids tevens uitgebreid met Career & Live,
www.careerandlive.nl, onder het motto;
One Life, just Live it!. Wil je constant
balanceren tussen werk & privé of wil je
genieten van je werk & je leven?)
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: het harde rijden in de Dorpsstraat, dat vind ik echt onacceptabel en
daar wordt veel te weinig aan gedaan, een
paar verkeerscontroles helpen echt niet.
49. Vraag van Sieneke Molenaar: Hoe
houdt u de ballen in de lucht? Door
de steun van mijn man en kinderen, de
ontspanning van alle huisdieren, door
mijn fantastische secretaresses, door te
sporten en soms helemaal niets te doen
en een paar keer per jaar bij te tanken op
vakantie.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Bianca Weiss.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe kijk je terug
op het afgelopen jaar met de uitbreiding
van jullie gezin met 2 prachtige zonen?

Collecte KWF
Tijdens de collecte van de kankerbestrijding is
het mooie bedrag van € 1.301,73 opgehaald.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor hun
gift en inzet. Bedankt.
Diana Vuurens

Hallo allemaal,
19 november komt de Sint naar Schoonrewoerd.
Om 14:00u zal de rondgang door het dorp beginnen bovenaan de
tunnel in de Julianastraat. Na de rondgang zijn de Sint en zijn Pieten
in het Dorpshuis om samen met jullie nog even door te feesten.
Willen jullie voor vrijdag 14 oktober dit strookje inleveren bij:
Leontine Verkerk, Prins Bernard straat 5, Schoonrewoerd.
Dan neemt de Sint voor elk aanwezig opgegeven kind een cadeau mee!
Leeftijdscategorie is 0 jaar tot en met groep 6,
Te laat ingeleverde strookjes worden niet meer behandeld!!!!!!!!

naam

achternaam

jongen/meisje leeftijd

De Activiteiten Commissie

groep

blij dat ik op de Regenboog
les mag geven aan groep 8 in
combinatie met groep 6.
Onze groepen
Zoals net al vermeld hebben
wij dit jaar twee bijzondere
combinatiegroepen op school.
Er is een combinatie 5/7 en
een combinatie 6/8. Dit heeft
te maken met het feit dat
anders de ene combinatie
erg groot zou worden en de
andere erg klein. Veel mensen
vragen zich in eerste instantie
af of dat wel kan, maar nu na vier weken bezig
te zijn ervaren wij dat het heel goed kan,
ja dat het zelfs prima gaat! We merken dat
de oudere groep erg behulpzaam is naar de
jongere groep en dat de jongere groep weer
hun onbevangenheid uitstraalt naar de oudere
groep.

Nieuws van de Regenboog
Beste lezers,
Even voorstellen
Als nieuwe locatieleider en opvolger van dhr.
Hans van Snippenberg mag ik deze eerste
Klepper van het nieuwe seizoen schrijven en
dat doe ik met veel genoegen.
Mijn naam is Caroline van Reenen, woonachtig
in Leerdam, al 30 jaar gelukkig getrouwd en
moeder van drie kinderen in de leeftijd van 24,
22 en 17 jaar. Schoonrewoerd is voor mij geen
onbekend dorp en de scholen zijn mij beide
bekend en vertrouwd. Van 1982 – 1983 ben
ik werkzaam geweest op de toenmalige CNS
als vakleerkracht muziek en van 1982 – 1989
ben ik werkzaam geweest op de Noachschool
als groepsleerkracht en RT-er. Daarna heb ik
van 1990 – heden gewerkt op de “Klim Op” te
Leerdam als groepsleerkracht.
Drie jaar geleden heb ik de opleiding voor het
middenmanagement afgerond en nu kwam de
mogelijkheid op mijn weg om locatieleider te
worden. Het mooie van deze baan is dat die de
combinatie biedt van deels lesgeven en deels
leiderschap. De laatste jaren heb ik steeds
lesgegeven aan groep 8 en het is heel bijzonder
om samen met een groep toe te werken naar
een nieuwe fase in hun leven. Ik ben dan ook

Bso (buitenschoolse opvang) op school
Wat een geweldige binnenkomer was dat voor
mij… er komt een bso op de Regenboog!
Aangezien wij een extra ruimte beschikbaar
hadden, kon de bso op korte termijn
gerealiseerd worden en dat alles is
in goed onderling overleg gebeurd.
Deze bso is voor alle kinderen van
Schoonrewoerd en omgeving bedoeld
en momenteel maken zowel kinderen
van de Regenboog als de Noachschool
er gebruik van.
Iedere
maandag,
dinsdag
en
donderdag is het heel gezellig in het
bso-lokaal. De heerlijkste geuren
verspreiden zich om een uur of vier
door de school, want dan worden er
koekjes gebakken of wordt er iets
anders lekkers klaargemaakt. De

ruimte doet ook erg huiselijk aan door de
prachtige grote bank en de gezellige kleedjes
en spulletjes.
Vaak vragen andere kinderen of ze daar
ook mogen spelen, omdat ze de enthousiaste verhalen horen van de kinderen die daar
zijn. Dit komt natuurlijk ook door de enthousiaste leiding van Nathalie en Joost, de vaste
krachten van de bso. Helaas gaat Nathalie per
1 oktober weg wegens een andere baan, maar
Joost blijft alle dagen de vaste kracht van de
bso en er komt voor de donderdag nog een
extra kracht bij.
Bijzonder is ook, dat eerst Nathalie en straks
Joost meedraaien in de tso (tussenschoolse
opvang = overblijven). Zo leren de kinderen
hen heel goed kennen. De officiële opening
van de bso Schoonrewoerd zal op donderdag
22 september plaatsvinden.
Afscheidsfeest van onze Aartje
Per 1 september heeft Aartje Vuurens gebruik
gemaakt van de pensioenregeling. Al ruim
21 jaar is zij onze schoolschoonmaakster en
dat heeft zij met heel veel plezier, inzet en
trouwheid gedaan. Aartje kende ikzelf al van
vroeger toen haar kinderen nog op school
zaten. Ik heb zelfs aan een paar van haar
kinderen les mogen geven.
Maar nu is er dan toch echt een eind gekomen
aan haar lange werkperiode op de Regenboog.
Dat afscheid willen we uiteraard niet zomaar
voorbij laten gaan. Op woensdag 28 september
hopen we met de hele school Aartje en haar
man Theo een groots afscheid te geven. Wat
we precies gaan doen kan ik niet allemaal
verklappen, want Aartje leest de Klepper
uiteraard ook! Maar dat het leuk en gezellig

gaat worden is zeker.
Voor diegenen die Aartje een hand willen
geven is daar gelegenheid voor op diezelfde
woensdag van 11.45 -12.15 uur.
Het zal beslist vreemd zijn als Aartje straks niet
meer met haar kar door de school gaat en alles
keurig bijhoudt. Maar ze heeft al aangegeven
dat ze graag beschikbaar blijft voor allerhande
klusjes, uiteraard samen met Theo. Waar zou
de school toch zijn zonder zulke toegewijde
mensen die altijd klaar staan voor de school.
Ingrid Buijserd zal de nieuwe schoolschoonmaakster worden voor de Regenboog. Zij was
al werkzaam op de locatie Juliana en is heel
blij dat ze nu in haar eigen dorp kan werken
op haar ‘eigen’ school. Ook vanaf
deze plaats een hartelijk welkom
aan Ingrid!
Vernieuwing ICT
Over twee weken zal er volledig
nieuwe bekabeling aangelegd
worden op school waardoor het
hele
computernetwerk weer
helemaal up-to-date zal zijn.
Daar zijn we heel blij mee en
we kijken daar ook echt naar
uit. Ook zullen dan de laatste
twee lokalen (groep 5/7 en
1/2) voorzien worden van digiborden en de oude beamer in
6/8 zal vervangen worden door
een nieuw en vrijwel geluidloos
apparaat.

Zeker in deze tijd waarin zoveel gedigitaliseerd
materiaal op internet beschikbaar is, is het van
cruciaal belang dat de apparatuur probleemloos functioneert. Dus nog even wachten en
dan kan iedereen weer heerlijk werken aan
alle computers!

Sparen voor kwartetspellen
bij Ad & Tineke’s dagwinkel

Jantje Beton
Op het moment dat ik dit schrijf is de actie
voor ‘Jantje Beton’ net van start gegaan.
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn heel enthousiast begonnen met de verkoop van de loten.
Het mooie van deze actie is, dat de kinderen
enerzijds geld ophalen voor het goede doel,
namelijk buitenspelmateriaal voor kinderen in
steden en wijken waar dat niet of nauwelijks
aanwezig is. Anderzijds komt de andere helft
van de opbrengst geheel ten goede aan de
school om ook zelf buitenmateriaal te kopen.
Wij hebben natuurlijk net een prachtig
vernieuwd plein gekregen, maar er zijn altijd
nog wel verlangens op ons lijstje en die kunnen
met dat geld worden aangeschaft. Dus… komt
er iemand van de school aan de deur met loten
dan weet u waarvoor zij het doen.
Overleg over nieuwbouw Noachschool
Afgelopen week is er overleg geweest tussen
de stuurgroep Noachschool, de dorpsvereniging Schoonrewoerd, de gemeente Leerdam
en directie Ichthus locatie Regenboog. Het
was een heldere uitwisseling van de stand van
zaken tot nu toe. Er is uitgebreid stilgestaan
bij de te volgen stappen in de procedure en
over-en-weer konden vragen worden gesteld.
Binnenkort hoopt men de keuze te kunnen
maken met welke architect er wordt verdergegaan en daarna komt het ontwerp ter sprake.
Als die twee stappen genomen zijn zal het
overleg in deze vorm weer een vervolg krijgen.
U zult ongetwijfeld ook via andere kanalen
hierover verder worden geïnformeerd.
met vriendelijke groeten,
Caroline van Reenen,
locatieleider de Regenboog

Sinds maandag 5 september kunnen alle
klanten van Ad & Tineke’s Dagwinkel sparen
voor drie schitterende complete kwartetspellen. Deze kwartetten bevatten extra grote
kaarten met prachtige foto’s en interessante
weetjes van de vele bijzondere dieren uit het
wild, de jungle en de zeeën en oceanen. Als
extra element bevatten de kaarten ook interessante weetjes over fabrikanten en/of de
A-merken.
Spaarmethode
Bij iedere 5 euro aan boodschappen* ontvangt
u een dicht zakje met 2 kwartetkaarten. Ieder
kwartetspel bestaat uit 9 kwartetten van 4
kaarten. In totaal kunt u dus 108 verschillende
kaarten sparen. De drie opbergdoosjes met
spelregels zijn los te koop in de winkel voor
maar € 1,49 per doosje.
*rookwaren, emballage en andere wettelijk
verplichte artikelen uitgesloten.
Ruilen
Omdat de kwartetkaarten willekeurig worden
weggegeven in de winkel zal er veel behoefte
zijn om de kaarten te ruilen. Dit kan natuurlijk op het schoolplein maar Ad & Tineke’s
dagwinkel zal het ruilen extra stimuleren
door een speciale ruilmiddag te organiseren
op woensdag 2 november. Iedereen is dan
welkom in de winkel om de kwartetkaarten te
komen ruilen om zo de kwartetten compleet te
maken.
De spaaractie loopt tot en met zaterdag 29
oktober 2011. Genoeg tijd dus om de kwartetspellen compleet te krijgen.
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Schoonrewo

dagwinkel
compleet en dichtbij
diverse producten

uit eigen oven
brood & banket

dagelijks vers

bloemen
en planten

Dagwinkel Schoonrewoerd:
een plek vol dagelijks vers,
lekkers en gemak én...
praktisch om de hoek.
De unieke combinatie
van compleet en elke dag dichtbij
maakt onze Dagwinkel
de slimste oplossing
voor uw dagelijkse boodschappen.

stomerijservice

Bovendien
is Dagwinkel Schoonrewoerd,
dankzij de persoonlijke service,
een plezierige uitkomst in uw buurt.
En dat is minstens zo belangrijk!

telefoonkaarten

servicepunt

Wij heten u van harte welkom
in onze winkel.
Mocht u tijdens uw bezoek
nog producten of diensten missen,
dan horen wij dat graag!

fotoservice
kopieerservice

lectuur en
dagbladen
bezorgservice

Ad & Tineke’s

gratis
extra pinnen

P gratis
parkeren
Ad & Tineke’s Dagwinkel
Dorpsstraat 11 · 4145 KA Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 02 · Fax (0345) 64 24 68
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl · www.dagwinkelschoonrewoerd.nl

Interview met Lies van Weverwijk,
enthousiast ambassadrice van de streekproducten van
het Groene Hart
De maanden augustus, september en oktober
zijn de oogstmaanden. Het fruit is rijp, het
graan goudgeel en de noten warmgestoofd in
de zon. Van die oogst kun je heerlijke producten
maken en daarom was het zo’n goede tip van
dhr. Bikker om juist nu langs te gaan bij Lies
van Weverwijk.

De Bellefleur
Het bedrijf van Lies en Teun van Weverwijk kent
u allemaal wel: ‘De Bellefleur’ aan de Diefdijk,
in het zuidelijke puntje van het Groene Hart.
“De producten, echte streekproducten, die
hier worden gemaakt gaan via de Groene Hart
coöperatie naar de klant. Aan huis verkopen
wij honing en ik sta graag zelf op markten en
beurzen om mijn, maar ook andere streekproducten en mijn streek aan te prijzen.” Deze
volzin roept direct vele vragen op: Groene
Hart-coöperatie? Welke producten precies?
Aanprijzen van de streek? Dit interview gaat
wel heel snel. Lies lacht en we beginnen bij het
begin.
Streekproducten zijn lekker, eerlijk en op dit
moment ‘hot’. Met smaak vertelt Lies over haar
collectie: jam, lemoncurd, chutneys, advocaat,
honing, appelsap, kweeperenlikeur, -gelei en
–pasta en Eau-de-Vie van pruimen waarmee

ze onlangs zelfs een prijs heeft gewonnen.
Het zijn stuk voor stuk bijzondere producten:
kleinschalig en met veel liefde en aandacht
geproduceerd. “Daarin is ons bedrijf uiteraard
niet uniek. Ik vind het heel leuk om die combinatie te maken van: een mooi product ontwikkelen en verkopen en tegelijk de klant inzicht
geven in hoe dat product tot stand komt en in
welke omgeving het wordt gemaakt en hoe het
wellicht weer past bij dat heerlijke product van
de buurman. Daarbij draag ik het Groene Hart,
waar ik zelf woon en werk een extra warm hart
toe. Het is hier zo gevarieerd en er gebeurt
hier zoveel moois.”
Inderdaad: er gebeurt heel veel in het
Groene Hart op het gebied van bedrijvigheid,
cultuur en recreatie. Tot rond 1996 was er
weinig samenhang en samenwerking tussen
bedrijven en instanties. Met name het bureau
van toerisme zag kansen en startte het Groene
Hart Project, een samenwerking met o.a. de
agrarische vereniging ‘Den Haenecker’, waar
Lies in het bestuur zat.
Groene Hart, kloppend hart
Vanuit die eerste voorzichtige samenwerking
is de Stichting Groene Hart, kloppend hart
gegroeid. Eerst als project in 2002/2003 en
in 2009 als een stichting met het volgende
uitgangspunt: “… ‘Groene Hart, kloppend
hart’, is een werkelijk uniek project, waarin
verschillende
agrarische
verenigingen,
samenwerkingsverbanden en organisaties
samenwerken. Doelen zijn: Groene Hart als
bestemmings- en belevingsgebied op de
kaart zetten, meer bezoekers langer dan 24
uur in het Groene Hart houden en bevorderen
van herhalingsbezoek. Middelen zijn: goed
relatiebeheer met organisaties en overheden,
ondersteuning en facilitering naar deelnemers/
ondernemers, professionele website.” (Citaat
van de website.)
Lies zit als een spin in het web in deze stichting:
zelf immers samen met haar man eigenaar van
een agrarisch bedrijf, producente van heerlijke
streekproducten, liefhebber en kenner van de
culturele waarden van ons gebied en wellicht
het belangrijkst: een energieke, creatieve
vrouw met een realistische ondernemingsgeest.
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Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhoudsbeurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers,
stenenknippers en trilplaten.
Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.
Dealer van:

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

trilplaten
tuinfrezen, vingerbalkmaaiers, veegbezems, e.d.
doorslijpschijven (staal, steen, beton en rvs)
boren (hout, ijzer, beton en staal)
grasmaaiers (loop- en zitmaaiers)
houtversnipperaars
bosmaaiers
kettingzagen

Het Groene Hart Atelier
Dat laatste blijkt heel sterk als Lies vertelt over
de vele initiatieven, evenementen en ideeën
die de Stichting in gang zet en waar zijzelf
een stevig steentje aan bijdraagt. Met name
in de denktank van de Stichting: Het Groene
Hart Atelier is Lies actief. Momenteel wordt
een promotiezeepje (in de vorm van een groen
hart, met de geur van groene thee en groene
appels) ontwikkeld. “Je gaat met elkaar overleggen en in dit geval meldt iemand dat er
in Vuren een zeepfabriek staat. De enige in
Nederland. Ik wist dat niet, maar dat komt heel
goed uit. Daar stap ik dan op af met het idee.
De ontvangst was allerhartelijkst, ik voelde
meteen: hier wordt met liefde en aandacht iets
moois gemaakt. Samen ontwikkel je dan iets
nieuws wat in de markt gezet gaat worden. Zo
bouw je weer een nieuwe samenwerking op.”
Samenwerking is het sleutelwoord bij de
ondernemingsgeest van Lies en bij de Stichting
Groene Hart, kloppend hart. Samenwerking
ontstaat als mensen hun passie gaan delen.
Een mooi voorbeeld daarvan is het contact
met Slow Food, een non-profit organisatie voor
eco-gastronomie. “Slow Food vindt dat voedsel
lekker, puur en eerlijk moet zijn. Daarmee
bedoelen we dat ons eten goed smaakt; dat
het zonder schade voor de leefomgeving, het
dierenwelzijn en de gezondheid wordt geproduceerd en dat producenten een eerlijke
vergoeding krijgen voor hun werk.” (Citaat van
Slow Food). Slow Food en streekproducten:
een gedeeld kloppend hart.
Een ander voorbeeld op iets kleinschaliger niveau is de ontwikkeling, productie en
verkoop van het Groene Hart-koekje door
bakkerij Van de Grijn uit Groot Ammers.
Deze bakkerij met zeven winkels wil heel
graag brood- en banketproducten maken
met ingrediënten uit de streek. Er worden
heerlijke kaasstengels gemaakt met de kaas
van een bedrijf uit de Groene Hart-coöperatie. Bij wijze van proef is men bezig met
het Groene Hart-koekje, uiteraard in de vorm
van een hart. Liefst zou de bakker ook streekeigen graan gebruiken, dat wordt nu (nog)
niet geproduceerd, maar wellicht groeit er
een samenwerking met een agrarisch bedrijf.
Samen met topkoks wordt in het atelier gewerkt
aan de ontwikkeling van nieuwe smaken en
andere toepassingen. Bijvoorbeeld een lekkere
siroop voor de boerenyoghurt (mooie combinatie van twee streekproducten) of de uitwerking van een lekker recept van kweeperengelei
met geitenkaas. Het ‘atelierteam’ bestaande

uit een vaste kern van zes mensen, houdt zich
bezig met de productie en ook met het in-demarkt-zetten. Dat laatste betekent dat er ook
een goed etiket ontworpen moet worden en
naar een passende verpakking moet worden
gezocht. Het is die breedte van samenwerking
en creativiteit die zeer aan Lies is besteed.
De kracht van het concept: eigenbelang.
De Stichting richt zich op het versterken van
het eigen ondernemerschap. In 2011 is dan
ook de Groene Hart Coöperatie opgericht.
Streekproducten alleen verkopen vanuit het
eigen bedrijf in de eigen streek is aardig, maar
het is interessanter om de belangstelling van
een breder publiek te trekken. Doe je dat
samen (in coöperatief verband), door middel
van een speciale fietsroute langs streekproducenten (de boerenkaasroute bijvoorbeeld), een
mooi boek over streekproducten (Van Bodem
tot Bord) of een informatiekraam op een drukbezette jaarmarkt dan werkt dat uiteraard
beter. De stichting helpt bij het promoten.
Marktwagen
Onlangs is de marktwagen als initiatief uitgewerkt en in gang gezet: “In de Groene Hart
Marktwagen worden exclusieve Groene Hart
Streekproducten verkocht, die in kleine
hoeveelheden en op ambachtelijke wijze door
boerenbedrijven zijn geproduceerd. Maar
daarnaast kun je bij de Marktwagen allerlei

Jolanda Lemcke

g

k

e

Het mooiste streekproduct:
het kloppend hart van Lies.
Op de keukentafel heeft Lies een aantrekkelijk
stilleven uitgestald voor de foto. Twee mooie
slanke flessen met heerlijke drankjes. De Eau
de Vie van pruimen en de Kweepeerlikeur
zijn beide geproduceerd in samenwerking
met destilleerderij P. Rijneveen. Op het etiket
staat Teun zoals ik hem ken: genietend van
zijn passie. Drie kweeperen leunen tegen een
potje kweepeergelei en -pasta. Eromheen
zijn de fietsroutes tentoongesteld en de
uitgebreide kleurenbrochure van het Groene
Hart, kloppend hart. Het is duidelijk: Lies
staat voor de promotie van de streek en haar
producten. Zij doet harten sneller kloppen met
haar enthousiasme en zij opent harten voor
initiatieven en samenwerking. De stichting
het Groene Hart, kloppend hart omvat een
groeiend samenwerkingsverband.
Nieuwsgierig geworden? Ga naar de website:
www.groenehart.nl en u zult verbaasd staan
over de activiteiten en informatie.
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informatie krijgen over het Groene Hart. Van
fietsroutes tot arrangementen en van kookboeken tot folders van bedrijven. De Marktwagen staat op weekmarkten, streekmarkten
en bij speciale evenementen zoals bijvoorbeeld de Amstellanddag. Maar ook zal de
Groene Hart Marktwagen schitteren op
beurzen zoals de 50 Plus Beurs in september.”
(Citaat van de website.) De marktwagen
verzorgt ook een groot deel van de logistiek.
De Groene Hart Coöperatie heeft samenwerking gezocht met o.a. de supermarktketen
‘Hoogvliet’. Deze keten met maar liefst 60
winkels met name in het gebied vanaf de lijn
Utrecht naar boven verkoopt de streekkaas
van het Groene Hart. Daar koppelt zij ook weer
acties aan om het Groene Hart te promoten
bijvoorbeeld door een fietsroute aan te bieden
langs de kaasproducenten. Daar wordt de
streekproducent beter van, de streek als geheel
pikt een graantje mee (koffiedrinkers, wellicht
een overnachting, een lekkere lunch tijdens de
fietstocht) en de supermarkt biedt haar klanten
iets extra’s, wat weer nieuwe klanten trekt.
De coöperatie is actief in het zoeken van afzetmogelijkheden en verkoopt ook kerstpakketten
uiteraard gevuld met streekproducten, dus
een mooi geschenk en tevens een prachtige
promotie. Zo geef je meer weg dan alleen iets
lekkers, je geeft een stuk van dat kloppende
hart door. (Zie: www.hetgeertje.nl/wintersite/
pagina’s/kerstpakketten.html)

Casey den Hertog
Ik ben pas op vakantie geweest naar Spanje
met mijn vader, moeder en zusje. Omdat het
niet zulk mooi weer was op de camping zijn we
een dagje naar Barcelona gegaan. Vanaf onze
camping was het ongeveer 2 uur rijden. Maar
toen we eenmaal in Barcelona waren was het
daar heel warm.
We zijn uitgestapt bij de haven en zijn een
beetje door de stad gaan lopen. Als eerste
zagen we een groot standbeeld van Columbus
die naar de zee wees. Daarna zijn ze over de
Rambla’s gelopen en dat is een straat met
allemaal winkels en beelden. Maar het zijn
geen echte beelden, het zijn mensen in een
pak. Ze hadden een potje of vaas voor hun
staan en als je er geld in deed dan bewogen
ze. Soms was dat best schrikken.
We zijn toen doorgelopen en zijn toen in de
Barcelona tour bus gestapt. We zijn langs het
Olympisch stadion gereden en langs het huis
Gaudi. Hij was een hele beroemde kunstenaar.
We zijn nog even op een terras gaan eten.
Zijn toen in een tussen straat gelopen en daar
waren allemaal kleine winkels. Best gezellig.
Ik heb nog een T-shirt gekocht waar I Love
Barcelona op staat. Mijn zusje heeft nog een
mooie waaier gekocht.

Vlakbij de parkeerplaats van onze auto stond
een aquarium. Er was daar ook een winkeltje
en daar zijn we nog even gaan kijken. Het was
een super leuke dag.
IK GEEF HET TIENERDAGBOEK DOOR AAN:
MENDY TERLOUW

Vakantieperikelen
De buren rondom ons waren allen met vakantie.
Dat werkt aanstekelijk, zodat wij besloten ook
maar met vakantie te gaan.
Waarheen? Nog onbekend, maar wel waar het
iets warmer is dan hier, naar Zuid-Frankrijk?
Nee, daar gaan zoveel mensen heen, dan liever
naar het zuidoosten, waar we vroeger veel
kwamen. We hebben niets besproken of gereserveerd, dat hebben we nog nooit gedaan, ook
niet als we met een groep kinderen weggingen,
dus doen we het nu ook niet.
Alles in de bus
Onze bedden in de bus, tent met toebehoren,
gasfles en gasstel, tafeltje en een paar stoeltjes.
M’n vrouw vult de koelboxen. We nemen ons
voor ’s morgens om 6 uur te vertrekken, maar
we werden pas om 6 uur wakker, dus werd het
7 uur voordat we vertrokken.
Om de 2 á 3 uur een korte pauze, wat eten en
drinken, het was wel druk op de weg, maar we
konden nog steeds rijden, tot de omgeving van
München en Salzburg, filerijden en stilstaan.
Geen tijd om links of rechts te kijken. Constant
op je voorganger letten, zo leek het of je
weer normaal kon rijden, maar plots gingen
remlichten van onze voorganger branden,
dus weer stoppen. Het was inmiddels 8 uur ’s
avonds geworden, wel niet constant gereden
maar wel 13 uur in touw geweest.
Oostenrijk
We waren in Oostenrijk en 940 km van huis.
Volgens ons campingkaartje is er in Golling
een eenvoudige camping, dus daar maar op af.
Op de camping was ruimte genoeg, er was een
toiletgebouw, verder niets. We waren de enige
Hollanders. Een paar Hongaren, een Zweed en
een paar Duitsers, dat was alles. Allemaal met
een caravan of camper.
Voor één nacht zetten we onze tent niet op,
we slapen gewoon in de bus, tafeltje, stoeltjes,
gasfles en gasstel opzetten voor een kopje
koffie en morgenochtend een kopje thee.
De volgende morgen was het prachtig weer.

Even kwam de gedachte, zullen we hier maar
blijven, mooie omgeving, enz., maar ja,
Oostenrijk staat erom bekend dat het daar ook
veel regent. Je hoort nooit van bosbranden in
Oostenrijk, voordat het echt droog is, regent
het alweer. Vandaar dat alles zo mooi groen is.
Met zo’n kleine trekkerstent is het fijn als het
elke dag droog is, dat je dan heerlijk buiten
kunt leven.
Brood
Toen ik in onze koelboxen keek, zag ik zoveel
brood of mijn vrouw gedacht had dat ze
nergens zulk lekker brood kunnen bakken als
Bram bij ons op ’t dorp, of dat we in een land
komen waar geen brood gebakken wordt of in
een land waar zigeunerkinderen bedelen om
eten, of dat we een maand wegblijven, ik weet
het niet, maar beter mee verlegen dan om
verlegen zullen we maar denken.
We reden dus de andere dag weer vrolijk
verder, via Slovenië kwamen we in Kroatië
terecht, langs de zee. Het werd steeds warmer
en warmer, hier zijn zoveel campings, allicht
dat er een plaatsje voor ons is, als de één vol
is, rijden we gewoon naar een volgende.
Bij de eerste de beste camping was ruimte
genoeg, dus daar onze tent opgezet, maar het
was er zo warm, ons brood leek inmiddels meer
op beschuit. Was het maar beschuit geworden,
bedelende kinderen waren daar niet, dan toch
maar aan de eekhoorntjes voeren, die waren
daar wel. En lekker vers brood halen bij de
campingwinkel.
Onze boter (margarine) was vloeibaar
geworden (vroeger toen we daar met een
groep kinderen waren, namen we speciale
campingmargarine mee, dat zit in een blik
en smelt niet zo gauw). Onze koelboxen zijn
ook al 40 jaar oud en gemaakt voor Hollandse
zomers waar het zomers amper boven de 20
graden komt en daar 35 graden en soms meer.
De onze kunnen niet op de accu van de auto of
op stroom gezet worden.
Bomen
Het is er wel mooi, je kunt onder palmbomen
gaan zitten, onze tent stond onder een dennenboom, tegenover de camping had je boomgaarden met perziken en vijgenbomen.
De camping was langs de zee met mooi helder
water, zandstrand heb je daar niet, de bomen
groeien tot het water, verder grof grint en
rotsen en betonplateaus, daar zie je de hele
dag campinggasten zonnen en maar smeren
en keren, maar voor ik aan het smeren ben,
ben ik al verbrand, dus niets voor mij.

En zo zaten we dan saampjes bij onze tent
onder een boom te wachten totdat de zon
bijna onder ging, en dan kwamen wij pas in
beweging en gingen een eind wandelen of naar
een stadje lopen, je snapt wel dat ik dat geen
14 dagen vol kan houden.
Inwoning
Iets heel anders: de eerste de beste nacht
hoorden we geritsel aan de tent, er uit met
een zaklamp om de tent gelopen, niets te zien,
ik net weer op bed, weer geritsel vlakbij ons
hoofd. In de binnentent zit een ritssluiting en
daarachter een soort bagageruimte tussen de
binnen- en buitentent. Toen ik die opendeed
zag ik een grote hobbel in het zwarte plastic
dat onder de hele tent ligt en dat bewoog.
We hebben wel eens een mol onder onze tent
gehad, maar deze hobbel was veel groter, wie
weet wat voor eng beest het is, zei m’n vrouw.
Het enige wat ik voor handen had was een
schoen, waarmee ik het beest een gevoelige
tik kan geven, heel voorzichtig het plastik
opgetild en wat zag ik? Een egel of stekelvarken, ja, die geef je geen tik op z’n kop. Met
zachte hand (schoen) uit de tent gedreven,
maar het was een vaste bewoner geworden,
want elke morgen vroeg kwam hij weer in de
tent onder het plastic en ’s avonds ging hij op
pad, dus onze tent werd intens bewoond, ’s
nachts sliepen wij in de tent en overdag sliep
het stekelvarken in de tent. Toen wij de tent
afbraken werd hij wakker, het plastic ging van
hem af, slaperig in het rondkijkend, ging hij op
zoek naar een ander onderkomen.
Poolse studenten
Nog iets, naast ons kwamen een paar Poolse
studenten, een meisje en een jongen, staan
met een soort iglotentje, een bijzonder handig
tentje, geen tentstokken, ook niets in zomen
schuiven, nee, een paar keer schudden en als
een veer springen de ronde bogen in de juiste
vorm, geen haringen, heel simpel.
Een paar woorden Pools zijn blijven hangen in
m’n geheugen, toen we Poolse kinderen bij ons
in huis hadden, maar een gesprek kan ik niet
voeren. Ze kwamen vragen hoe oud we waren,
ze vonden het bijzonder dat een paar van zulke
oude mensen in zo’n ouderwetse tent sliepen
en ze vroegen of ze een foto van ons mochten
maken als we voor de tent gingen staan.
Ach, wij schamen ons er niet voor, het is
inderdaad een tent uit grootmoeders tijd, 40
jaar geleden sliepen we ook al in dezelfde
tent. Hij is nog steeds waterdicht, heeft al
genoeg regen over zich heen gehad en heeft in

heel veel landen in Europa gestaan, Zweden,
Schotland, enz. enz.
Servië
Zoals ik al schreef is 14 dagen op dezelfde
plaats staan moeilijk voor ons, dus met één
week opbreken en verder, naar Servië. Een heel
andere cultuur, iets lezen konden we er niet,
alles staat in andere letters, Griekse letters,
en als zo’n ober geen andere taal spreekt of
verstaat, valt het niet mee om te eten wat je
wil hebben, maar ja, dit is juist de sport.
We hebben een route gereden waar heel veel
kloosters staan, maar als je er bij één binnen
geweest bent, zo zijn de anderen ongeveer
ook, een bijzonder leven lijden die monniken,
maar na een paar dagen hadden we het ook
weer gezien.
Roemenië
Op de terugweg naar huis had Roemenië
zo’n aantrekkingskracht dat we via Roemenië
huiswaarts reden. Zelf dacht ik nog een paar
Roemeense kinderen mee te nemen naar
Schoonrewoerd, maar m’n vrouw zag dat niet
zitten, toen zijn we maar met 6 kinderen naar
een dierenpark en speeltuin in Sibrie geweest
en toen naar het noorden naar Maia-Mare en
zo naar huis.
Ondertussen hadden we 5.400 km gereden, je
vraagt je af, is dit wel echt vakantie houden?
Bikker

De Rode Kruis collecte die in juni 2011 gehouden
is, heeft in Schoonrewoerd het mooie bedrag
van € 662,29 opgebracht.
De opbrengst kwam dit jaar geheel ten goede
aan het Rode Kruis Leerdam.
Dankzij de inzet van Corina, Femke, Floortje,
Gerrie, Ina, Jipkje, Leontine, Nel, Rianda,
Sjaan, Sonja en Willianne kon dit resultaat
worden bereikt.
Gevers en collectanten: Bedankt!
Hartelijke groet
Gerrie de Jong

Vanaf 22 oktober starten wij aan
de diefdijk 18 te Schoonrewoerd.

A -kwaliteit bomen

Kom een kijkje nemen in onze
sierbomen tuin!

Alle soorten bomen
voor een scherpe prijs!

Waarom ver weg ?
Als het dichterbij, beter
en goedkoper kan?

Dakplantaan
Leilinde
Bolvorm
Zuilvorm

Contact: Evert van Brenk
Tel : 0643554916
Mail: evertvanbrenk@kpnmail.nl

maat 10/12 € 49,maat 10/12 € 49,maat 8/10 €35,maat 8/10 €35,-

Tegen betaling bezorgen wij uw
boom thuis met professioneel
advies.

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen

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

lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER
Voor meer informatie kunt u ons
vrijblijvend bellen

Nijverheidstraat 24

4143 HM Leerdam

Fax (0345) 61 33 94

Roemenië reis 2011
Ja… deze keer is het ons ook gevraagd of we
een stukje willen schrijven over onze fantastische reis. We vinden het leuk om dit met u te
delen.
Naar Roemenië! 18 juli om 22:00 vertrokken
we vanuit het kerkelijk centrum te Schoonrewoerd! Vele familieleden en mensen uit de
gemeente kwamen ons uitzwaaien en daar
begon onze reis, op weg naar Roemenië. We
hebben twee dagen gereisd, en zo kwamen we
op plek van bestemming! Garbova een dorpje
met circa 1200 inwoners in de buurt van de
grote stad Sibiu.

Zand halen met paard-en-wagen bij een
afgraving langs de rivier, water halen bij de
beek in tonnen op de paard-en-wagen, betonijzer op de vloer, beton storten en velen van
ons bleken uitstekende stucadoors te zijn. Na
een paar mislukte molens te nat of te droog
kreeg de molenbaas de smaak te pakken en
draaide hij molen na molen geweldige specie en
beton. Wat hebben we gewerkt van ’s morgens
vroeg 7.30 tot ’s avond laat 20.30. Had je
even geen zin om te bouwen dan kon je je
bezig houden met de kinderen uit de buurt die
zich met drommen om ons heen verzamelden.

De eerste dag zijn een aantal van ons naar
het bouwproject gegaan om te inventariseren
wat er zoal moest gebeuren. Het plan was om
het huisje van Johannes en Christina wind- en
waterdicht te maken. Hun huidige woning (krot)
moesten ze op zeer korte termijn verlaten. We
hebben de planning gemaakt voor de daarop
volgende dagen en besproken welke bouwmaterialen we nodig hadden terwijl de anderen
zich op de camping wisten te vermaken. De
eerste dagen zijn we hard aan de slag gegaan.
Er moest veel werk worden verricht wilden
we onze planning realiseren. En aangezien
de levertijden van de materialen niet altijd
klopten, dienden we daar wel rekening mee te
houden. Zand, grind, cement, kalk, bekistinghout enz. Het moest er wel allemaal komen om
ons werk te kunnen doen. Maar het was er en
we konden aan de slag.

De wanden gestukadoord, beton vloeren en
trappen gestort, keuken geisoleerd en tot slot
de kozijnen er in... wind- en waterdicht.
Ook het kinderwerk stond dit jaar weer op
het programma, 3 dagen hadden we wel 100
kinderen op de bijeenkomst. Bijbelverhaal,
sport en spel en aan het einde van de dag een
heerlijke maaltijd: friet, pizza of pannekoeken.
Wat hebben zij en ook wij ervan genoten.
We mogen terug zien op een gezegende en
geweldige tijd. Dan weer naar huis, dat kost
wat tranen bij het afscheid nemen, zien we
elkaar ooit weer? Wie weet het? God weet het.
(Wie stonden ons uit te zwaaien toen wij
vertrokken van de camping... Papa en Mam
Bikker uit het Oude Schoolhuis achter de kerk.
Ze waren de dag voorafgaand aan ons vertrek
op de camping aangekomen.)

Hulp blijft nodig, kleding, voedsel, schoenen
enz, dozen vol hebben we uitgedeeld, en
het blijft nodig. Het echtpaar Frits en Tineke
(65-70 jaar) beheert de camping en het motel
en voorziet de mensen uit het dorp van de
nodige hulpgoederen.

Bedankt!
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de
lieve reacties die ik ontving na de geboorte
van onze dochter Nouchka Hense.
Hannelieke Zevenhuijzen,
huisarts Schoonrewoerd

De schoolreünie
100 jaar
De vakantie is voorbij. Het jubileumfeest van
het 100-jarig bestaan is verleden tijd. Alles is
weer bij het oude en aan het 101-jarig bestaan
is begonnen.

Onze en uw hulp blijft nodig dus ook nu nog
maar een oproepje om uw kleding te blijven
inleveren. Kleding, incontinentie materiaal,
babyluiers, schoenen en dan vooral herenschoenen zijn en blijven hard nodig. U kunt dit
altijd inleveren op Kortgerecht 36 te Schoonrewoerd.
Jan Meerkerk
Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

Met grote tevredenheid kunnen we erop terugkijken en denken hoe geslaagd en gezellig alles
verlopen is. Hoewel ik zelf meer oud-leerlingen
verwacht had die nu 70+ en 80+ zijn. Ik sprak
iemand die zei, van mijn klas is er maar één en
er zijn klassen waar er niemand van is.
Bij het nemen van de klassenfoto’s zeiden ze
tegen mij ook, ga er maar bij staan, er zijn
zo weinig 80+ op komen dagen. Te zijner tijd
zullen we deze foto’s in de Klepper opnemen.
Nu sprak ik ook iemand die zei, als ik het
geweten had, dan was ik zeker gekomen, het
heeft niet in de bekende dagbladen gestaan en
misschien is er onderschat dat er nog zo veel
70+ en 80+ zijn die geen internet hebben,
waar het wel op stond.
Zelf zeg ik, Schoonrewoerders zijn van nature
lauw, je mag wel een vuurtje onder hun achterwerk leggen voor ze in beweging komen. Je zal
ze persoonlijk moeten benaderen en dan nog
krijg je te horen: “Het zal zonder mij ook wel
doorgaan.” De juiste reden verzwijgen ze.
75 jaar
Maar dit is allemaal niet nieuw, want toen
de school 75 jaar bestond was het ook zo.
Van degenen die toen wel aanwezig waren
hebben al enkele foto’s in de Klepper gestaan.
Hieronder staan weer 2 foto’s van toen in en
Sjaan de Vaal heeft er zoveel mogelijk namen
bij gezet.
Bikker

Bovenste rij: Nico Klijn, Laurens Koorevaar, Jannie Blokland, Ada Bogerd, Govertje Bogaard, Harm v.d.
Berg, Emmy Keppel en Truus Keppel.
Middelste rij: Jannie Bogerd, Greet v.d. Berg, Chris de Hartog, Teun v.d. Heiden, Louis v.d. Ham en
Frans den Braber.
Onderste rij: Ina v.d. Ham, Jannie de Leeuw, Aafje Haag, Meta Burggraaf, Nel de Jong en Cor v.d.
Heiden.

Bovenste rij: Ria Buyserd, Lettie de Leeuw, Klaas v.d. Ham, Henk Middag, juf de Kok, juf van Buuren
en Meester van Harten.
Middelste rij: Jasper de With, Willie Keppel, Ina het Lam, Anneke v.d. Water, Gerrie Burggraaf, Hannie
van Weverwijk en Aantje de Jong.
Onderste rij: Nel de Jong, Teuni Haag, Helmug van Dijk, Corrie Bogaard, Aartje v.d. Heuvel en Hans
Buyserd.

LAAGSTE PRIJS – BESTE SERVICE

Nieuwe en
gebruikte motoren

AUDIO – VIDEO – WITGOED
TELECOMMUNICATIE
ZONNEBANKAPPARATUUR

Honda / Suzuki dealer
Hoogstraat 18 -20
Telefoon (0345) 618779

DAAR WORD JE WIJZER VAN

Leen Bogerd
Overheicop 15
4143 KW SCHOONREWOERD
Tel. 0345-641673
Groot assortiment in:
x
x
x
x
x
x

klompen
laarzen
werkschoenen en werkkleding
veebenodigdheden
diergeneesmiddelen
en nog vele andere aanverwante artikelen

DIERVOERDERS
x
x
x
x

paarden-, schapen- en geitenbrokken
honden- en kattenvoer (o.a. Fokker)
kippen-, konijnen en caviavoer
diverse soorten vogelvoer

VERTROKKEN
Het is inmiddels september. In mijn tuin hoor ik
het zenuwachtige getik van het winterkoninkje
alweer en ook het roodborstje scharrelt weer
tussen de klompen klei na het rooien van de
aardappelen. Het zijn de eerste vogels die hun
winterstekje hebben uitgezocht. Straks komen
ook de mezen, de kramsvogels en de koperwieken weer terug. Het wordt alweer tijd om
de voedertafel op te knappen, want de zomer
is voorbij. Grutto’s zie en hoor je al weken niet
meer en de gierzwaluwen, die zo schreeuwend
door de Dorpsstraat gierden, hebben zich in
de Pyreneeën verzameld om straks naar het
zuiden van Afrika te vliegen. Daar zullen ze
wellicht de ooievaars tegenkomen die in ons
dorp hebben gebroed. Ook voor hen is de
wintertrek begonnen.
Ik zal u kort vertellen hoe het dit jaar met de
Schoonrewoerdse ooievaars is gegaan. Zoals u
weet, was het aantal bewoonde nesten in ons
dorp dit jaar groter dan ooit. Op zes nesten
werd er gepaard en gebroed. Ofschoon het een
prachtig voorjaar was en de zomer niet al te
droog was, bleek dit geen garantie voor een
uitbundig broedresultaat. Op de Noachschool
heb ik drie jonge uivers gespot. Twee werden
er dood onder het nest gevonden en slechts
één is er gezond uitgevlogen. Op het huis van
De Korte aan de Kerkweg was het resultaat
beter: drie jongen geboren en drie uitgevlogen.
Op het buurhuis van Van Beusekom kwamen
maar liefst vier jongen uit het ei. Toch is er
daarvan maar één exemplaar groot geworden.
Op het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat heb ik drie jongen gezien, maar voor

zover ik weet is er niet een groot geworden.
Op het nieuwe paalnest langs de Diefdijk bij
Fröhlig zijn er drie jongen geboren, die ook
gezond zijn uitgevlogen. Vlakbij de Waai,
op het paalnest bij Van Zijl, kwam één jong
groot. Door omstandigheden zijn de ooievaars
in ons dorp dit jaar niet geringd, maar al met
al zijn er dit jaar in Schoonrewoerd dus toch
negen jonge ooievaars groot gebracht. Aan de
bewoners van de huizen waarop de ooievaars
hun nesten bouwden, wil ik graag namens het
hele dorp onze dank uitspreken. Ik weet dat
het niet meevalt om de hele zomer de herrie,
de stank, het vuil en andere overlast te moeten
verdragen van deze ongenode, maar prachtige
gasten.
De oude eibers kun je momenteel nog wel zien
vliegen en horen klepperen. Ze zijn blij dat de
rust is weergekeerd en zij zullen waarschijnlijk gewoon bij ons overwinteren. De jongen
hebben zich verzameld in grote groepen
om samen naar het zuiden te vliegen. Eind
augustus overnachtte er een groep van maar
liefst 37 jonge ooievaars langs de Diefdijk. Het
leek wel een schoolklas die stond te wachten
tot de bus hen zou ophalen voor een schoolreisje.
Ze zullen zich inmiddels wel aangesloten
hebben bij andere groepen met jonge ooievaars
om met honderden tegelijk naar Frankrijk en
Spanje te vliegen. Daar zullen ze enkele jaren
blijven totdat ze geslachtsrijp zijn. Pas daarna
keren ze terug naar Nederland om zelf eieren
te gaan leggen en voor nageslacht te zorgen.
Wie weet zien we dan onze ooievaars nog eens
terug in Schoonrewoerd.
René Ponsen

Stichting
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
Woensdag 5 oktober is onze najaarsavond die
verzorgd zal worden door de heer Klaas Verbaan
uit Noordeloos. Het belooft een mooie avond
te worden met zijn driedimensionale dia’s /
foto’s over de natuur in de Vijfheerenlanden
en de Alblassewaard. Onder het genot van
koffie en een drankje zullen we zeker genieten.
Uitnodiging volgt nog.
Krijgt u hier geen uitnodiging voor en bent u
60 jaar of ouder kom gerust naar het Party
Centrum in de Koningin Julianastraat. Het
begint 5 oktober om 19.30 uur en zal tot
ongeveer 22.00 uur duren.
De open eettafel is 15 september, 13 oktober
en 17 november. U kunt zich opgeven bij mevr.
Frieda Verrips (642076) of bij een van de
andere bestuursleden. U kunt zich kosteloos
afmelden tot de dinsdag ervoor.
De Ouderengym is elke woensdagmorgen in
het Party Centrum om 10 uur. Contactpersoon is mevr. M. v. Santen (641683) of Bets
Speijer ( 641626)
Donderdag 5 oktober komen we langs de
deur met oliebollen! De verkoopmiddag is in
maart.

Oproep
Wij als activiteitencommissie organiseren
diverse activiteiten in ons dorp, zoals natuurlijk het sinterklaasfeest, het jaarlijks uitje en
de knutselmiddagen.
Helaas blijven we door het vertrek van twee
van onze commissieleden nog maar met drie
personen over, wat erg weinig is bij het organiseren van grote activiteiten. Dus vandaar deze
oproep:

Wie-o-wie wil de
activiteitencommissie
komen versterken?
Wat houdt het in:
Wij organiseren gemiddeld 5x per jaar een activiteit, hiervoor vergaderen we ongeveer 1x in
de maand. Het is de bedoeling dat je met ons
mee brainstormt en dat je beschikbaar bent
om mee te helpen met de (grote) activiteiten.
Dus lijkt het je wat om gezellig met ons mee
te organiseren aan o.a. het sinterklaasfeest,
neem dan contact op met:

Met vriendelijke groet,
het Bestuur van het Ouderenkontakt

Claudina Liefhebber
0345-569789

Heeft u een mondhygiënist nodig? U bent van harte welkom !!

Dorpsstraat 14, 4145 KC Schoonrewoerd,
T: 0345-641145 | E: kdijkers@planet.nl

Burgerlijke stand
Geboren

19 juni - Tarah - Dochter van Jerry en Angela Veen, zusje van Ylva

Steven
22 augustus - Willem Paul Steven
Zoon van Eelco en Cobi Mourik-van der Spek,
broertje van Margreet, Hanneke, Marinus, Arie
en Renate
7 juli - Pien (Cornelia Wilhelmina)
Dochter van Johan en Petra den Hartog

25 juli - Fatjeta
Dochter van Faton en Luljeta Pasoli

17 september - Maritza (Arianne Mirte)
Dochter van Johan en Gerlinde van den Berg-de
Haan, zusje van Dieke en Laurens

Overleden
22 juni
Aartje de Jong, in de leeftijd van
bijna 82 jaar, gewoond hebbend aan de
Dorpsstraat. Jarenlang werkte ze op de
Rabobank en was de vertrouwenspersoon
voor menig oudere.
1 augustus
Bastiana
Geertje
Hartog-Verrips
(Geert), in de leeftijd van 78 jaar, gewoond
hebbend op de Kon. Julianastraat 2.

Nijmegen te lopen. Ik moet er niet aan denken, zelf liep
ik één keer in de week 15 km. Als ik 20 km liep had ik
al blaren, laat staan dat je vier dagen achter elkaar 30
kilometer of meer moet lopen.
Esther (van Corrie) den Hartog heeft deze nu voor de 2e
keer gelopen, verleden jaar was ze aan mijn aandacht
ontsnapt. Theo Vuurens en Anna Veens hebben ook
weer meegelopen, de 40 km.

Getrouwd

20 augustus
Aaltje Bogerd van Iperen, weduwe van
Peet Bogerd (blinde Peet), in de leeftijd
van 86 jaar, gewoond hebbend op de Kon.
Wilhelminastraat.
21 augustus
Engelina Boogers-de Leeuw, in de
leeftijd van 77 jaar, gewoond hebbend
aan het Kortgerecht 32.
2 september
Trijntje Cornelia van Weverwijk de
Jong, in de leeftijd van 79 jaar, gewoond
hebbend aan de Diefdijk 30.
Verhuisd / Ingekomen
- Diter van de Water van Dorpsstraat 25
naar Pr. Bernhardstraat 10.
- Wim en Imma van Galen met hun zoons
Daan van 8 jaar en Chris van 7 jaar en
hun dochter Anne van 4 jaar, vanuit
Driebergen naar Overboeicop 42.
- Arend en Marianne Mourik met hun
dochters Bethine van 13 jaar en Joanne
van 11 jaar en hun zoons Mart van 8
jaar en Jan Willem van 4 jaar, vanuit
Leerdam naar Dorpsstraat 36.
- Anne
en
Karin
Baars
vanuit
respectievelijk Nieuwland en Langerak
naar Overheicop 8.
Vertrokken
- Jan en Riet Rooyackers van
Beatrixstraat 13 naar Leerdam.

15 april: Anne Baars & Karin Korevaar
Ze wonen op Overheicop 8

Pr.

90 jaar!
Sinds 17 juni hebben we er een
90-jarige bij. Op die dag werd Gijs
van
Ettekoven
(Anthoniuswerf
11)
90 jaar.
Sportieve prestatie
Ook dit jaar hebben enkele sportievelingen
het gepresteerd de vierdaagse van

10 juni: Erwin Scherpenzeel & Anneke Brouwer
Ze wonen op Kortgerecht 66
Bikker

WELKOM!
De mooiste woonwinkel van de regio bevindt
zich tegenwoordig in Leerdam. Van Zanten
wonen & slapen is namelijk spectaculair verbouwd. Kom daarom naar onze vernieuwde
winkel. Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie.
En speciaal voor deze gelegenheid hebben
wij ook nog een prachtige aanbieding.
ALLES INCL

ACTIE!

€59.95

vanaf

Graag tot ziens in onze
nieuwe winkel

PVC + EGALISEREN +
LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

EEN
NIEUWE
PVC
VLOER

Hoogstraat 29-31 Leerdam T 0345 63 11 66 www.vanzantenwonen.nl info@vanzantenwonen.nl

Wij staan iedere maandag van
10.00 uur tot 18.00 uur op
het kerkplein in Schoonrewoerd.

Gespecialiseerd in:
x nieuwetijdsboeken en muziek (New Age)
x informatie over cursussen / therapieën, zoals
yoga, zen, t’ai chi chuan, gestalt,
hypnotherapie
x aromalampjes en diverse geuroliën
x wierook, sieraden en gezondheidsstenen
x alle andere boeken op bestelling ook leverbaar

Loop eens vrijblijvend binnen !
Openingstijden:
Dinsdag
10.00 – 17.00 uur
Woensdag t/m vrijdag 13.00 – 18.00 uur
zaterdag
10.00 – 17.00 uur
(op koopavond gesloten)
Geertje Kuipers

telefoon: 0345 - 515293
e-mail: kraanvog@xs4all.nl
www.boekhandeldekraanvogel.nl

vraag in de winkel naar de voorwaarden

x
x
x

Noordhollandse kaas
20 + kaas, div. smaken
Buitenlandse kaas, div.soorten
Groot assortiment kipprodukten.
De moeite waard voor een bezoek
aan onze verkoopwagen.

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

GEBR. MIDDAG B.V.
Bouw- en Aannemingsbedrijf

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Vakantie
BijbelClub 2011
De VakantieBijbelClub van dit jaar is alweer
voorbij. Als commissie van de VakantieBijbelClub mogen wij terugzien op drie mooie en
gezellige dagen.
Het was verrassend te zien dat er zoveel
kinderen zijn gekomen. Elke dag waren er ruim
110 kinderen. We willen de ouders hartelijk
bedanken dat ze hun kinderen gestimuleerd
hebben om naar de VakantieBijbelClub te
komen. We vonden het fijn dat u vertrouwen
in ons had. Hieronder een korte terugblik
De kinderen werden de eerste en de laatste dag
opgehaald met de zogenaamde V.B.C.-bus. We
begonnen alle dagen met zingen en bidden.
Natuurlijk werd er ook weer een bijbeltekst
en een themalied aangeleerd. Het thema van
deze week was Kleur bekennen. De verhalen
uit de Bijbel gingen over de kleuren Goud,
Zwart en Rood. Goud ging over de almachtige
en alwetende grote God in de hemel. Zwart
ging over de zonde en ongehoorzaamheid van
de mensen en Rood ging over de Heere Jezus
die de mensen voor altijd wil verlossen van
hun zonden zodat ze na dit leven voor altijd bij
God zullen zijn.

Woensdagmiddag bleven de kinderen pannenkoeken eten en hebben ze vossenjacht gedaan
in het dorp. Donderdagavond was er voor de
ouders ook gelegenheid om te zien wat hun kind
of kinderen hadden gedaan. Die avond was er
ook een korte PowerPoint-presentatie van de
afgelopen dagen. Fijn dat er zoveel belangstelling was. Allemaal heel hartelijk bedankt. Als
commissie hebben wij dit erg gewaardeerd!!
We zijn dankbaar dat de Heere ons deze dagen
heeft willen helpen. We hopen en bidden dat Hij
de bijbelverhalen en gesprekken wil gebruiken
om de kinderen te laten geloven in Gods Zoon
de Heere Jezus Christus. Tot slot willen wij
alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en
hopelijk tot volgend jaar.
Hartelijke groeten,
De V.B.C.-commissie

Ook was er tijd om te knutselen en elke dag
kwamen professor Slim met zijn assistent
Pluizebol op bezoek. De assistent was erg
eigenwijs en luisterde niet naar professor Slim.
Het was zelfs zo dat het belangrijke goudzoekapparaat van professor Slim ontplofte. Stiekem
probeerde de assistent het toch weer zelf te
maken. Hij prutste net zo lang totdat professor
Slim aanbood om zijn fout te herstellen als hij
hem excuses zou vragen.

NIEUWS VAN DE
Dorpsvereniging
Bestuur
In Klepper 90 schreef ik al dat Marie Swaanen
stopte als penningmeester. Er werd toen een
oproep gedaan om deze lege plek te vullen.
Helaas heeft er niemand gereageerd. Nu heeft
het bestuurslid Moniek van Rossem toegezegd
het penningmeesterschap voor één jaar te
willen doen. ‘Moniek, hartelijk dank. Het gaat
je vast lukken!’ Dan toch maar weer die vraag:
Wie wil het stokje over nemen?

Diabetes Fonds heeft veel
nieuwe collectanten in
Schoonrewoerd.
Het Diabetes Fonds heeft veel vrijwilligers
gevonden die in de eerste week van november
twee uurtjes willen collecteren in Schoonrewoerd. Diabetes (ook wel suikerziekte
genoemd) is een ernstige ziekte die diep
ingrijpt in het leven van mensen. Daarnaast
heeft het een domino-effect. Diabetes kan
leiden tot een hartaanval, dementie, blindheid
en nierfalen. Er zijn nu al 1 miljoen mensen
met diabetes in Nederland en elke dag komen
er 200 patiënten bij.

Wijkschouw
Op 29 september hopen we de punten die
naar voren kwamen op het vragenuurtje van
17 mei jl. af te handelen met de gemeente
en openbare werken. In Klepper 90 kunt u de
vragen en punten nalezen.
Noachschool – gymzaal
Op 7 september jl. is er een vergadering
geweest met betrekking tot de Noachschoolgymzaal, welke in samenwerking met de
Regenboogschool zou worden gerealiseerd.
De projectgroep bestaat uit: de gemeente
Leerdam, bestuurders van Trivia en Logos,
de schooldirecteuren van beide scholen en
de dorpsvereniging. Er is een plan van eisen
opgesteld. Binnen enkele weken wordt de
architectkeuze bekend gemaakt. De gymzaal
is er voor het hele dorp. Als DVS willen we
daarom over verschillende punten meepraten.
Immers voor de leefbaarheid van ons dorp is
het belangrijk dat er goede scholen zijn en er
een mooie gymzaal voor iedereen is.
U hoort hier vast nog meer over.
Met vriendelijke groet
J. van Tilburg, Voorzitter DVS

Het Diabetes Fonds betaalt wetenschappelijk
onderzoek om diabetes beter te behandelen,
te voorkomen en te genezen. Hiervoor is het
fonds afhankelijk van donaties en de collecte.
Om de opmars van diabetes tegen te gaan,
zijn er meer inkomsten nodig.
Het Diabetes Fonds heeft 20 nieuwe collectanten in Schoonrewoerd. De collecteweek is
van 30 oktober t/m 5 november. Vrijwilligers
kunnen zelf bepalen op welke dag of welke
avond ze willen collecteren.
Bel voor meer informatie met de collecteleider
(Tineke de Jong 0345 641202 ) of stuur een
mailtje naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl



Een dagje bso
Op 15 augustus was het dan eindelijk zover,
bso Schoonrewoerd ging van start. Na een
korte aanlooptijd waarin veel moest worden
geregeld konden we starten.
Momenteel bieden we aan 17 kinderen in totaal
opvang op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag. Vooral op maandag is er nog maar
een klein clubje kinderen, we hopen natuurlijk
dat dit aantal snel zal groeien.
wat eten en drinken. Er wordt dan heel wat af
gekletst en ook worden er momenteel heel wat
moppen getapt. Daarna ruimen we met zijn
allen de tafel af.

Iedere dag doen we wat anders, we proberen
een huiselijke sfeer te creëren en bedenken aan
de hand van thema’s allerlei activiteiten. Zo zal
in oktober het thema herfst van start gaan.
Voor dit thema hebben we allerlei leuke activiteiten bedacht zoals vetbolletjes maken voor
de vogels (bolletje met eten), bladeren zoeken
en drogen, herfststukjes maken enzovoort.

Onder het eten wordt meestal al besproken
wat de kinderen die dag willen doen en wat
wij aan activiteit(en) voor hen hebben. De
kinderen kunnen dan zelf kiezen of ze daar
zin in hebben of dat ze een ander leuk idee
hebben. Het is hun vrije tijd dus ‘niets moet,
veel mag!’ is ons motto. Na het opruimen is
het dan tijd voor de activiteit. We hebben
allerlei materialen zoals Lego, K’nexx, Kapla,
Playmobil, strijkkralen maar natuurlijk ook
verf, lijm, papier in allerlei vormen en maten,
stiften en potloden. Dan kunnen we ook nog
allerlei spelletjes om met zijn allen doen zoals
Twister, Monopoly, het boodschappenspel,
pim-pam-pet en nog veel meer maar denk
ook aan puzzels voor verschillende leeftijden.
Dan hebben we natuurlijk ook nog ons buitenspelmateriaal en onze oven waarin we allerlei
lekkers kunnen bakken. Er is dus een heleboel
leuks te doen op de bso.
Na de activiteit is het tijd voor fruit, we eten
gezamenlijk fruit en dan worden langzaam de
eerste kinderen opgehaald. De kinderen die er
dan nog zijn bieden we iets rustigs aan zoals
een kleurplaat, strijkkralen en soms ook een
filmpje tot iedereen is opgehaald. Zo ziet de
middag van de bso eruit.

Geen enkele dag op de bso is hetzelfde, al
hebben we wel een vast dagritme. Zo gaan
we zodra alle kinderen er zijn gezellig aan tafel

Tijdens vakanties bieden we ook leuke
uitstapjes aan zoals de bioscoop, de dierentuin, een speeltuin enzovoorts. En proberen
we altijd iets aparts te eten, vaak maken we
dit samen met de kinderen. Zodat het een
extra leuke dag is en zodat het ook echt voelt
als vakantie voor de kinderen.
Joost & Nathalie

Hoi,
Het was even wachten na die lange zomer, maar
nu is het zo ver: Club gaat weer beginnen!!!
In de week na de startzondag op 18 september
beginnen we weer aan een leuk en gezellig
clubjaar. Hieronder kun je zien, wanneer jij
naar club kunt!

Groep 6
Donderdag
18.45 tot 19.45 uur
Met Marlinde en
Gerianne
1e club = 22 sept.

Groep 5
Maandag
18.30 tot 19.30 uur
Met Frouke en
Herman
1e club = 19 sept.

Groep 7
Dinsdag om de week!
19.00 tot 20.30 uur
Met Jose, Bart en Maron
= 20 sept.
1e club bee
Groep 8
Dinsdag om de week!
19.00 tot 20.30 uur
Met Jose, Bart en Maron
1e club = 27 sept.

Tieners
Woensdag
20.00 tot 21.00
Met Mario en Gerard.
1e club = 21 sept.

Club begint
weer!!!!

De leiding gaat elke avond leuke activiteiten
met jullie ondernemen zoals knutselen, bingo,
quiz, spelletjes of playbacken. Elke avond staat
er weer iets nieuws op het programma!!
We hopen dat je ook komt!!
Groetjes van de leiding
Herman Verhoeff, Frouke de Leeuw,
Marlinde Rijneveld, Gerianne Roza,
José van Rijn, Bart Middelkoop,
Maron Engbers, Mario Swaanen en
Gerard Blokland

Club
wordt
georganiseerd
door vrijwilligers van de
Jeugdcentrale van de Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
(lid PKN).
Kinderen van groep 5 tot en
met 8 en tieners tot en met
16 jaar zijn elke week (of om
de week) welkom om met
de groep leuke activiteiten
te ondernemen. Het geloof en evangelie
worden hierbij betrokken.
Elke club heeft ten minste twee personen
als leiding die het hele jaar leuke activiteiten gaan bedenken!
In de loop van het jaar krijgt u een brief
waarin wordt gevraagd een contributie te
betalen van € 10,- per kind per jaar.
Eens per twee jaar wordt er een kampweekend georganiseerd. Dit seizoen is er
geen kamp. We zullen het jaar met een
andere gezamenlijke activiteit afsluiten.
De activiteiten vinden plaats in ‘de Lichtkring’
op Dorpsstraat 48 te Schoonrewoerd.
het bestuur van de Jeugdcentrale;
Marjolijn Laurman–Ippel, Mark Timmer, en
Elize vroege
Heeft u nog vragen over Club of de Jeugdcentrale dan kunt u contact opnemen met Marjolijn
Laurman-Ippel (06-30192939).

Wandelen op een eiland
Wij kozen een winderige (deze zomer niet
uitzonderlijk) en droge (deze zomer wat uitzonderlijker) dag om het eiland te bezoeken. We
hadden verwacht dat het druk zou zijn met
boten in het haventje, het is immers een
unieke plek. We legden dus al vroeg aan en
waren de eerste. Na een bezoek aan het informatiecentrum zijn we de beide musea gaan
bekijken. We werden hartelijk ontvangen door
de vrijwilligers die in deze musea werkzaam
zijn. Met name in het landbouwmuseum waar
een beeld wordt gegeven van de ontwikkelingen in de landbouw globaal tussen 1920
en 1955 genoten wij zeer. Veel werktuigen
herkenden we nog van de boerderij van opa,
van de vakanties op het boerenland. De vrijwillige gids was zeer bereid de werking van de
diverse machines te tonen.
Voor de wandeling neem ik u dit keer mee
naar een eiland. Niet zo heel erg dichtbij,
dus u moet er even voor reizen, maar het is
zeer de moeite waard. Wij kennen het eiland
zelf als een vast punt voor een weekendje
varen: ‘Zullen we een rondje Tiengemeten?’ is
een vaste uitdrukking als we op zaterdag- of
zondagochtend bepakt en bezakt bij ons zeilbootje in de haven van Noordschans arriveren.
Maar tijdens zo’n rondje, varen we er dan altijd
omheen.
Tot 2006 kon je ook niet anders dan om het
eiland heen varen. Het eiland was landbouwgebied. Tussen 2005 en 2007 is het eiland
veranderd: het boerenland is natuurgebied
geworden in beheer van Natuurmonumenten.
Er zijn wegen en gebouwen gesloopt, bomen
geplant en kreken gegraven. Tenslotte is de
dijk die om het eiland ligt doorgestoken en
zo is een prachtige nat gebied ontstaan waar
vogels, planten en nu dus ook mensen enorm
van kunnen genieten.
Sinds 2006 is het informatiecentrum open. Je
kunt er het Rien Poortvlietmuseum bezoeken
(zat voorheen in Middelharnis en heeft hier
een prachtige nieuwe locatie) en het Landbouwmuseum Tiengemeten en je kunt er dus
heerlijk wandelen. Wij konden met de zeilboot
het haventje invaren en daar aanleggen voor
de dag. De meeste van u zullen met de pont
vanuit Nieuwendijk naar het eiland varen. Juist
dat varen geeft zo’n dag iets extra’s: je bent
even los van de vaste wal, los van de beslommeringen daar.

Na koffie en een tosti bij het informatiecentrum ging de rugzak op en met verrekijker
en fototoestellen gingen we op pad. Je kunt
kiezen uit drie wandelingen: de gele wandeling
(4,5 km) over verharde weg, de rode van 6,5
km, deels over onverharde paden of de blauwe
(10 km), bijna helemaal struinen door het gras
en over kades.

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

bouwen zonder zorg
vrijblijvend prijsopgave voor: NIEUWBOUW, VERBOUW,
ONDERHOUD en RENOVATIE

www.wilmid.nl
Pr. Beatrixstraat 2c
Acquoy
tel. 0345-64 23 25
W. Middag 06- 54 27 80 15

Wij kozen de rode route. Boven ons trok de
lucht mooi open en de zon kwam door. Het
eilandgevoel was compleet: wind, prachtige
witte wolkenplukken en de zon. Al snel lieten
we het verharde pad en de laatste bebouwing
achter ons. We klommen een dijkje op en keken
uit over het krekenlandschap. Het water van
het Haringvliet kent nu nog een licht getij. De
Haringvlietsluizen, gebouwd in 1970, worden
geleidelijk aan iets open gezet en daarmee
wordt het getijdenverschil straks groter. Het
water van het Haringvliet zal dan iets brak
worden en die twee factoren zullen ervoor
zorgen dat het eiland Tiengemeten steeds
interessanter en gevarieerder zal worden.
We liepen verder naar de Vliedberg, van
oudsher al een verhoogde vluchtplaats voor
vee bij hoogwater en nu vormt deze groene
bult een prachtige uitkijkpost. We tuurden
naar meerkoeten, zwanen, reigers en een
enkel grote zilverreiger. Boven ons draaide een
roofvogel cirkels in de lucht.
We daalden weer af en liepen verder naar het
oosten. Het eiland lijkt zo lopend veel groter
dan wanneer we er omheen varen. Rechts
en links groeit en bloeit van alles en steeds
spiegelt het water tussen de begroeiing door.
Twee lepelaars zeven het water met hun grote
snavels, een wolk spreeuwen vliegt op uit een
grasrand en we hoorden het waarschuwende
gak-geluid van de ganzen, die ons strikt in de
gaten hielden.

Op diverse punten zijn kijkschermen geplaatst
om vogels te kunnen bestuderen zonder hen
te storen. Tijdens onze wandeling waren het
grotendeels ganzen die scharrelden in het
drassige gebied waar we op uitkeken. Op de
oostelijke punt van het eiland is een kleine
camping en de herberg Tiengemeten. Tijd om
iets te drinken. Op dit moment op het noodterras, want enkele maanden geleden is de
herberg zwaar beschadigd door brand. Er
wordt hard gewerkt en men verwacht begin
april 2012 weer helemaal open te kunnen zijn.
Langs de noordkant van het eiland liepen we
terug naar de jachthaven. Onderweg genietend
van de loslopende paarden die elkaar achterna
renden, van het uitzicht op de langsvarende
zeilboten en van de wind door onze haren.
In de haven lag onze boot nog steeds alleen.
De lucht was inmiddels weer dichtgetrokken,
een volgende bui leek op komst. We gooiden
los en voeren het Vuile Gat op. Volgende keer
gaan we zeker de blauwe route lopen: naar
de westpunt, tussen de Hooglanders door en
langs de ruïnes van boerderijen. Dan wel met
hoge en waterdichte schoenen.
Meer weten over dit prachtige gebiedje en de
mogelijkheden?
www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten
Jolanda Lemcke

*advies
*levering
*verhuur
*service
*reparatie
*laswerk
*VCA-keuringen
Schaikseweg 82a
4143 HH Leerdam
0345-642164
06-23801414

openingstijden per 08-04-2011
Ma t/m vr
8.00-18.00
Ma -en do avond 18.45-21.00
Zaterdag
8.00-17.00

WWW.GENGTUINENPARKMACHINES.NL
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Uw groenteen fruit specialist
Kwaliteit
is onze garantie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
september
28 september 11:45-12:15 uur
28 september
29 september
oktober
1 oktober
5 oktober
6 oktober

20:00 uur

13 oktober
13 oktober
20 oktober

20:00 uur

26 oktober
3 november

20:00 uur

9 november 20:00-22:00 uur
17 november
20:00 uur
17 november
19 november
8 december

14:00 uur

Afscheid Aartje Vuurens, Regenboogschool
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Wijkschouw met medewerking van de DVS

Open huis bij de Natuur- en Vogelwacht in De Schaapskooi
Najaarsavond bij het Ouderenkontakt
Vlinders - Jan Trapman, dia-avond in de Schaapskooi, Natuuren Vogelwacht
Najaarsbloemstuk maken, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Open eettafel Ouderenkontakt
De Mortelen - Ari Martinali, dia-avond in de Schaapskooi,
Natuur- en Vogelwacht
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Eindeloze Prairie - Philip Friscorn, dia-avond in de Schaapskooi,
Natuur- en Vogelwacht
Bijbelquiz in de Lichtkring, Gereformeerde Kerk
Biesbosch - Dirk Fey en Jacques van de Neut, dia-avond in de
Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht
Open eettafel Ouderenkontakt
Intocht Sinterklaas (start: tunnel in Julianastraat), aansluitend
feest in het Dorpshuis
Kerststuk maken, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

