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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderddrieënveertig
Het eerste nummer van De Klepper in 2022.
Met een nieuw jaar hoop je allemaal ook op
nieuwe ontwikkelingen. En natuurlijk weten
we allemaal uit ervaring dat als je terugkijkt
het vaak toch ook weer wat tegenviel…je had
er meer van verwacht, maar toch is die hoop
op anders, op beter wel iets dat ons aan de
gang houdt. Zoals dat jongetje, Darius, in het
verhaal over Hope en Serve. Voor hem is er
veel veranderd. Zijn verwachtingen houden
mensen aan de gang.
Het is bijna een kerstverhaal. Daar kijken we
op terug in deze Klepper. Ondanks coronamaatregelen toch iets neerzetten, samen
met de drie kerken, met het hele dorp! Heel
moeilijk, heel waardevol en daarvoor blijven
mensen aan de gang. De DVS zorgde voor
een kerstboom, de kinderen maakten de
versiering, geen ‘onthullings-piek-in-de-topmoment’, maar de boom stond er wel weer.
We kijken ook altijd graag vooruit: DVS doet
dat. Er moeten laadpalen komen voor de elektrische auto’s, helpt u DVS met uitdenken waar
die moeten komen? Ja, daar zijn we misschien
al een stapje te laat mee, maar er wordt ook
verder gekeken tot 2023, dan bestaat ons
dorp 1000 jaar! Een mooie gelegenheid om
extra uit te pakken en om nu al aan de gang
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te gaan om er straks iets moois van te maken.
Staan we dan bij de Wiel met een Perensap of
met een Hoogstam-Vijheerenlanden-SpeciaalBiertje in de hand te toasten op gezondheid en
saamhorigheid? Als het aan de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden ligt, gaat dat zeker
gebeuren. Zij zijn goed aan de gang met het
promoten en verbreden van de producten van
onze streek.
Wat klinkt dat trouwens fijn: dat we weer
samen iets zouden mogen organiseren. Niet
met twee of tien, maar met honderd of meer!
Want ontmoeting is zo kostbaar en missen
velen van ons nu zo erg. Ik schreef in februari
2021: “Met ons blad De Klepper op schoot
is even het hele dorp op bezoek bij het hele
dorp.” Ik ben blij dat ik dat kan herhalen. Via
De Klepper zijn we een beetje bij elkaar op
bezoek. Bij Mara Lakerveld-Broekhof gaan
we aan met de rubriek 50-vragen. We chillen
even bij Wouter Verhoef, die graag beter wifi
wil voor zijn Fifa.
We gaan voor de laatste keer meekijken in
de Raad. En voor de laatste keer kijken we
mee door de ogen van Bas Middelkoop naar
de vogels in de regio. Tenminste… Bas wil wel
aan de gang blijven, maar dan moeten u en ik
eerst wat doen… Lees maar.
We schuiven aan naast de speksteenkachel op
de Dorpsstraat. Gewoon een rijtjeshuis, een
oud rijtjeshuis van 1850, maar inmiddels is
daar heel veel gebeurd. Daarover vertellen Jan
en Karla met zo’n passie, dat is mooi om mee
te maken. (Het heeft bij ons ook wat aan de
gang gezet: die speksteenkachel… We zijn de
schoorsteen al aan het slopen…)
Hebben we genoeg van het op visite zijn? Dan
gaan we lekker een rondje wandelen. Vanuit
de stoel, met De Klepper op schoot: een
wandeling in beelden, herinneringen en met
uitzicht. Geniet van het lezen, stuur tips en
ideeën in, kijk naar elkaar om.
namens de redactie van De Klepper,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 144 is vrijdag 25 maart. Klepper
144 zal rond 14 april worden bezorgd.

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

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

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

Rijtjeshuis uit 1850 klaar voor 2022 en verder…
September 2020 was ik te gast op
Dorpsstraat 23 bij Karla en Jan. Er stond
een container met puin voor de deur, er
klonk lawaai van breken en slopen, er
waren wolken stof en er waren grote
plannen. Inmiddels zijn we anderhalf jaar
verder: er brandt licht in de kamer, alles
buiten is prachtig gelakt en schoon en...
het is stil, tot ik de bel laat schallen in de
gang: we zijn weer op bezoek bij Jan en
Karla, Dorpsstraat 23.
In september 2020 sprak Jan van een ‘ingrijpend
project’, maar hoe ingrijpend dat uiteindelijk
zou zijn? Jan glimlacht: “Ik had geen idee. We
zijn gewoon maar wat begonnen…” We zitten in
de woonkeuken naast de speksteenkachel. Het
is heerlijk behaaglijk in het huis. Ik kijk mijn
ogen uit: wat een verschil! De paneeldeuren,
de afgebikte muur met meerdere kleuren
steen, het prachtige houten aanrechtblad, de
grijstint van het houtwerk en de wanden…
Alles tot in detail afgewerkt en uitgedacht. Ik
loop rond, aai het aanrechtblad, klop op de
stenen muur, schuifel langs de hoge ramen
met uitzicht op de Dorpsstraat en draai me
om naar… “Dat raam…”, ik wijs naar het raam
onder de trap dat zicht geeft vanuit de keuken
op de ruimte daarachter. Ik weet nog dat Karla
die plek aanwees en met glimmende ogen
vertelde over het raam dat daar ging komen,
maar toen zag ik een muur die op instorten
stond met een gat erin. Door dat gat was er
uitzicht op een ruimte zonder vloer, met kale
stenen muren, met een gat in het plafond…
En Karla bleef maar stralen: ”Daar komt de
spoel- en snijkeuken en misschien zelfs iets
met een rook-schoorsteen, zo leuk om er
met de kinderen aan de slag te kunnen…” Nu
zie ik het: ik kijk door het raam uit op een
geheel betegelde ruimte, ik wil daar heen…
“We gaan er zo kijken,” probeert Jan mijn
dribbeldrang in te perken. “Na de koffie krijg
je een rondleiding…” Na de koffie… ik ben
stikbenieuwd! Kom op!
We hebben het huis afgepeld
Even grijpen we terug op het begin. Jan en Karla
vertellen: “Zo’n achttien maanden geleden
zijn we begonnen. Er waren wat plannen in
de richting van: isoleren, leeftijdbestendig
wonen, opknappen… Tja en toen zijn we
gewoon maar wat begonnen… We hebben het
huis afgepeld. De stuclagen eraf, de plafonds
eruit, her en der vloeren eruit, binnenmuren

weg of afgebikt, laag voor laag hebben we
weggehakt en afgebroken… 60 ton hebben we
gesloopt en afgevoerd. En steeds kwam dat
moment dat je dacht: waar stoppen we? Wat
laten we staan? Wat doen we hiermee? Hoever
gaan we met strippen? We ontdekten…”
“De deur!” roep ik door het verhaal van Jan
heen. “Ja, die deur naar de buren…” We
lachen er allemaal weer om. Die foto was
de aanleiding om in september 2020 bij Jan
en Karla langs te gaan. Die spannende deur,
waarvan je dacht: wat raar een deur naar
de buren? Al honderdzeventig jaar lang zat
die daar en ik zag het voor me: dat was vast
de doorgang voor een geheime ontmoeting
tussen twee geliefden, helaas beiden verstrikt
in een moeizaam huwelijk of nee… het was een
geheime deur voor twee verliefde jongelieden
onder de knoet van een strenge vader… of
misschien waren er onderduikers achter
verborgen in oorlogstijd… Mijn fantasie ging
helemaal op hol, toen… en eigenlijk nu weer.
Hoewel… We zijn intussen aan de rondleiding
begonnen en staan in de kamer waar toen
die deur was… Wat ik nu zie, overtreft mijn
fantasie in hoge mate!
Terug naar 1850
“Weet je nog…,”wijst Jan “daar zat die deur,
weggemoffeld achter gipsplaat en daarmee
bron van tocht en geluid. Net zoals de

schoorsteen
in
die
voorkamer,
waarlangs
je gewoon naar buiten
keek. En het verlaagde
plafond dat half voor de
bovenramen zat.” Met
wijdse gebaren loopt
Jan door de ruimte. De
wanden zijn prachtig
afgewerkt, het balkenplafond is weer terug
op
hoogte
gebracht
en lichtgrijs gelakt, de
ramen van de erker zijn
voorzien van dubbel
glas en perfect op maat
geplaatst en die vloer…
“Op de vloer liggen tegels
van
honderdzeventig
jaar oud, zoals vroeger,
want dat werd onze
missie.” zegt Jan. “We ontdekten dat vrijwel
alles van de originele bouw van rond 1850 nog in
orde was, maar dat er daarna veel gerommeld
is bij verbouwingen en opknapbeurten. We
besloten terug te gaan naar 1850. Naast alles
van na 1850 wegslopen, betekende dat ook:
zoeken, heel veel zoeken… naar oude deuren,
naar handgrepen uit die tijd en naar deze oude
tegels. Henk kwam ze tegen bij een klus die hij
ergens anders deed. We hebben ze stuk voor
stuk helemaal schoon gebikt en ontdekten dat
ze verschillend van dikte zijn… Hoe krijg je die
netjes tot een aansluitende vloer? Johan is
gewoon begonnen, zoals er veel is in dit huis,
waar we gewoon aan begonnen.” Het resultaat
is verbluffend.
Net als de doucheruimte aansluitend aan deze
kamer en het prachtige toilet dat van twee
kanten te betreden en ook af te sluiten is.
“Deze kamer kan zo als aparte ruimte gebruikt
worden door gasten,” legt Karla uit. “Maar ook
als wij zelf ooit beneden zouden willen slapen,
kan dat heel goed. Zo is het huis tot in de verre
toekomst door ons bewoonbaar.”
Geen pur, gips en kit
We strelen de muren, terwijl Jan vertelt
over de Gutex-houtvezelisolatie die is
aangebracht op de muren en de cv-buizen
die ingebed in leemlagen de muur bedekken
van beneden tot boven. Kilometers leiding
waar water van 27 graden doorheen stroomt
en maakt dat de muren in elke ruimte heerlijk
comfortabel aanvoelen. De kou is eruit. De
vochtigheid is, door het leem, keurig in balans.
“Bovendien heeft dit huis een hypermodern
ventilatiesysteem,” Jan vertelt het met trots,

“want isoleren is ventileren. Alle warmte stijgt
op, wordt opgenomen in de vloer van de
bovenverdieping en via een warmtewisselaar
ververst, gereinigd en meteen weer terug
geleverd en de ruimte ingebracht. Alle muren
zijn ‘damp-open’ geïsoleerd, zodat er geen
vochtproblemen kunnen ontstaan. Alles
ademt, maar niks tocht.”
Ik herinner me dat we over die isolatie in
september 2020 lang hebben gesproken. Het
was toen snikheet, we zaten in de schaduw
in de tuin. Ik schreef toen de legendarische
zin op van Jan: “Er komt geen plastic in, geen
purschuim en geen gipsplaten…” Hij zei het wel
drie, vier keer. Zijn zoektocht naar natuurlijke
materialen heeft hem gebracht bij vlasisolatieplaten, bij lemen wanden en houtvezel. Het is
mooi om te zien dat het gelukt is: bouwen,
verbeteren en isoleren zonder plastics,
schuimspul en gipskarton. Karla vertelt: “Het
bleef wel opletten, hoor. Op een gegeven
moment zagen we de schilder van zijn trapje
komen om een kitspuit te pakken. “Wat ga je
daarmee doen?” vroeg ik hem. “Nou, even
dat randje, en die kier, mevrouw… dan wordt
’t lekker strak…” Dan moet je hem zeggen
dat we dat niet willen. Dat gaf weleens een
scheef gezicht. Het schilderwerk is prachtig
geworden, misschien wel juist zonder dat
soort kunstgrepen.”
Beslissingsmoe
Het werd een groot project, groter dan ze
hadden bedacht. “We wilden veel zelf doen. We
hebben geweldige mensen gehad om hieraan
mee te werken en mee te denken: onze zoon

Boaz voor al het grove werk, Henk voor alles
wat draait en kiept, Johan voor die klussen
die we bijna niet zagen zitten en waar hij dan
gewoon aan begon… Zonder hen zou dit er
allemaal niet zo uitzien nu.” Mijn bewondering
voor deze klus en deze mensen steek ik niet
onder stoelen of banken. Wij hebben ook
wel wat verbouwd en ik herinner me van die
momenten dat ik dacht: klaar, ik stop ermee,
rothuis! Ik vraag het Karla en Jan: “Nooit een
moment gehad dat je dacht: nee, klaar, dit is
genoeg… dit kost me mijn huwelijk…?”
Even is het stil. Ze kijken elkaar aan: “Nee, het
was een avontuur, maar er was voortdurend
goede moed.” Jan: “Ik zou het zo weer doen,
maar niet morgen…” Karla: “Op een gegeven
moment werden we wel ‘beslissings-moe’. Over
alles moesten we nadenken en beslissen.” Jan
vult aan: “Ja, alles moest worden doordacht
van de breedte van het houtwerk, van de
spijlen in het raam, tot de vlakverdeling van
de ramen in de tussendeur. Uren, dagen heb ik
zitten rekenen op de dikte van de isolatieplaten.
We waren soms een hele zaterdag bezig met
1 deur!” Beslissen, beslissen… over de kleur
van de handvatten tot de grootte van de wc…
“Die vond Boaz veel te groot, maar ik zei: nee,
als ik later door twee stevige dames op het
toilet geholpen moet worden, dan moeten we
ruimte hebben. Het huis is lifecycle-proof, dat
is zo fijn.” Ook daarover is goed nagedacht.
Nu gebruiken ze de bovenverdieping als
slaapvertrek, maar als dat –hopelijk pas over
lange tijd- niet meer zou kunnen, dan is de
erkerkamer al helemaal klaar om gelijkvloers
te wonen.
“Hier mogen wonen is rijkdom. Rijkdom in de
zin van: dit is onze plek, een veilig nest waar

we met weinig toe kunnen. Zo zien wij rijkdom:
weinig nodig hebben. Je ziet hier geen tv en
geen bankstel. We hebben geen zitvlees, zijn
graag bezig. Dan is de keukentafel genoeg.
Stijgende energieprijzen? Kom maar op,
hebben we geen last van. We gebruiken maar
zo weinig. Inflatie en (te) weinig stijgende
pensioenen? Wij gaan ons wel redden. We
hebben weinig nodig.”
Verbouwen met respect voor de essentie
Al in een vroeg stadium van het hele project is
het hout aangekocht. Daarvan was veel nodig.
Hout voor vervanging van slechte balken,
dakplaten, vloeren en raampartijen. Dat hout
werd in korte tijd zeer schaars en dus vreselijk
duur. Jan klopt tevreden op een deurstijl: “Ik
was zo blij dat ik dat allemaal al had liggen, dat
heeft veel geld gescheeld en mogelijk had ik
anders ook maanden moeten wachten op wat
ik nodig had. Ik wilde het graag van dichtbij
halen en kwam in Schijndel terecht. Daar vond
ik: populierenhout…” Jan laat ons een blokje
vasthouden. Het is licht hout in gewicht en van
kleur, met een mooie tekening. “Ik wilde dat
hout op de vloer op de bovenverdieping in de
slaapkamer. Dat leverde een fikse discussie op:
populierenhout…” Jan trekt een misprijzend
gezicht, het gezicht dat hij te zien kreeg bij de
verkoper, want: “populierenhout zou te zacht
zijn, niet geschikt voor vloeren. Daar maak je
kratten en pallets van, voor eenmalig gebruik,
dat gooi je weg. Je maakte er hoogstens
klompen van, vroeger, maar geen vloer… Ik
wilde dat wel, ik vond –en vind- het prachtig!
We hebben het laten zagen, laten drogen en
vervolgens heeft het 19 weken hier in huis
gelegen om te acclimatiseren. Ik controleerde

het
voortdurend:
trekt het niet krom?
Hoe stabiel is de
vochtbalans? Ik zette
alles in Excel-lijstjes
en na 19 weken
durfde ik het aan…”
We zijn naar boven
gelopen en ik zet
mijn voeten (zonder
schoenen uiteraard)
op
die
prachtige
vloer.
Een enorme vloer,
want
de
hele
bovenverdieping
is
een
open
ruimte
gebleven.
Het
lijkt een schip-opzijn-kop: prachtige,
gebogen
balkenpartijen steunen het dak, vol in het zicht. Als
indrukwekkende gespierde armen reiken ze
van de nok naar de vloer. Jan klopt trots op
een nieuw deel: “We wilden verbouwen met
respect voor de essentie van dit huis. Deze
balken laten de kunde zien
van toen. Helaas is er bij
een later project de zaag
gezet in enkele balken.
Zo zonde, zo respectloos.
We hebben een deel weer
hersteld op de oude manier
met nieuw hout. Dat zie je,
dat mag ook: oud en nieuw
naast elkaar, maar wel met
hetzelfde
vakmanschap.
Dat mag je zien. We
hebben niet alle balken
volledig hersteld, want wat
de tijd heeft gedaan mag
ook zichtbaar zijn.”
De raampartijen hebben
voorzetramen
aan
de
binnenkant die wegvallen
in de muur als je de ramen
wilt openzetten. Prachtig
systeem! Ook hier is de
muur van leem in een mooie, okergele kleur.
De openslaande deuren naar het balkon laten
veel licht binnen dat zich zacht verspreidt over
die prachtige vloer.
Op de kopse kant van de slaapkamer doet
Karla een deur open en straalt: “Mijn walk-incloset.” Ze verdwijnt achter de wand. In deze
enorme kast met stahoogte past de garderobe

en hangt ook de warmtewisselaar. Leidingen
lopen vele kanten op en vervoeren lucht, water,
stroom en data. Het is een machinekamer
gelijk. Niks 1850 hier, dit is volledig 21e eeuw
en dan gericht op de toekomst zelfs.
Super… echt super
De badkamer is en-suite,
ligt aan de achterkant
en heeft een robuuste
uitstraling. De lichtgrijze
kleur met zwarte wastafel
en kraan is eenvoudig en
daardoor heel chique. De
ruime douchehoek zonder
tegels, met een vloer die
niet haaks maar via een
ronding naadloos overgaat
op de muur grenst direct
aan de heetwaterketel
achter de douchemuur.
De kraan hoeft niet eerst
minutenlang te lopen voor
er warm water is, ook daar
is weer over nagedacht.
Ik denk dat ik ongeveer
hier in de rondleiding
langzaamaan
stil
val.
Mijn woorden, voor hoe mooi en vindingrijk
en bijzonder alles is wat ik zie, zijn op. Ik val
in herhalingen, mompel steeds “super, echt
super…”, mijn mond staat regelmatig stil (en
vast een beetje open…)
We gaan terug naar beneden. Weer terug
door die glazen hal die de slaapruimte boven

scheidt van de woonruimte beneden.
Deze bijzondere overloop geeft een
bijna ijle indruk: zo licht en ruimtelijk.
Onderaan de trap gaan we naar links.
“Deze ruimte is nog niet helemaal klaar.
Er komt nog een roestvrijstalen blad en
een rookinstallatie in de schoorsteen.”
Karla vertelt het, gebarend met haar
handen. In deze ruimte kunnen de
kinderen
straks
groenten
snijden
bij de schoolprojecten. “We gaan er
rookworsten maken…” voegt Jan toe
aan het verhaal. “Dit noemen we het
slagerijtje…” Pratend lopen we terug
naar de speksteenkachel. Hier zijn
plannen waargemaakt en nog steeds
worden er plannen gemaakt. Hier werd
een rijtjeshuis opgetild tot de allure van
een landgoed. Dorpsstraat 23 is een
parel geworden.
Jolanda Lemcke

Bouwen aan
Overheicop

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

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

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
PAARDENSPRONG 143
Vul de ontbrekende letter
in bij de paardensprongen.
Gelijke cijfers zijn gelijke
letters. Los deze op voor
het juiste antwoord.
Antwoord puzzel 142:
Marsepein
De prijswinnaar is:

INA DEN BESTEN

Diefdijk 33, Leerdam
Gefeliciteerd!
Je prijs wordt
thuisbezorgd.

WIN EEN CADEAUBON
VAN DE KARWEI MEDE
MOGELIJK GEMAAKT
DOOR PAUL MOURIK

Vul hier je oplossing in:

Voor alle houtbewerking in uw interieur.
Stuur voor 11 maart 2022 het antwoord op
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl
met je naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of je de winnaar bent geworden!

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

PUUR--Streekwol
Een weldaad voor uw voet
Is geschikt voor:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wandelaars
Sporters
Pijnlijke likdoorns
Wintertenen
Hielspoor
Blaren
Stoot nagel
Drukplekken
Ingegroeide
nagels

De wol verlicht
irritatie, druk en pijn.
Zo lijkt het of u op
wolken loopt.

In ons atelier doen we nog veel meer met
schapenwol. Bijvoorbeeld zelf spinnen voor
Haak- en Breiwol, Zitkussens voor pijnlijke
zitplekken, Nekkussens, Fietszadelhoezen en
Wol zeepjes.
Voor vragen of bestellingen kunt u terecht bij:

Atelier de Knopendoos
Schaikseweg 81, Leerdam, tel: 0613-939486

VoedselBankjes
In de vorige Klepper stond een foto met wat
informatie over het voedselbankje bij mij voor
het huis. Hier het vervolg.
Dit voedselbankje heeft veel losgemaakt in het
dorp. Het enthousiasme is overgeslagen. Als
diaconie van de Gereformeerde Kerk kunnen
we door de beperkende maatregelen geen
producten voor de Voedselbank inzamelen
zoals we gewend waren. Dus moesten we een
andere manier zien te vinden. Gelukkig zijn
er veel mensen, zowel binnen als buiten een
kerk, die wat voor een ander over hebben en
goed willen doen. Vandaar deze dorp-brede
actie van ons allemaal.

werkplaats van Boaz van Frankenhuyzen
voedselbankjes, gelijk aan het prototype bij
mij voor het huis, in elkaar te zetten.
Geweldig om dit proces van overleggen, meten,
zagen en timmeren te mogen aanschouwen.
Mijn aandeel van koffie met koek en tussen de
middag erwtensoep werd ook gewaardeerd.
In de loop van de middag werden de tien
gerealiseerde bankjes door diverse mensen
naar hun bestemming gebracht en overhandigd.
Wat een samenwerking en saamhorigheid.
Momenteel worden weer pallets verzameld
en we verwachten begin februari de tweede
serie bankjes te produceren en aan het einde
van de middag naar hun vaste plaats te
brengen. Martine Visser, coördinator van de
Voedselbank, was de eerste die een
voedselbankje naar zijn bestemming
bracht. Zie de foto.
We werden geïnterviewd door Mimi van
Rossum voor het Kontakt, we hopen
dat u het gelezen heeft. Ook kwam er
een radioreporter, Robert Jan Booij, van
RTV Utrecht naar de Voedselbank in
Leerdam en naar ons in Schoonrewoerd
om verslag te doen van dit geweldige
project.

Ad suggereerde dat iedere straat wel een
voedselbankje mocht hebben en vond via
Kern met Pit ook nog een subsidiemogelijkheid
door de provincie van € 1000,- als het project
geaccepteerd en binnen een jaar gerealiseerd
zou worden. Het project werd geaccepteerd en
we verwachten dat het in februari compleet
gerealiseerd zal zijn.
Ad benaderde mensen met de vraag of ze
ook een voedselbankje voor hun huis wilden
plaatsen. Al heel snel was in bijna alle straten
een toezegging gedaan. Er werd contact
opgenomen met Weverwijk en daar werden
pallets voor ons apart gehouden. Jan Alting
was bereid om deze pallets te demonteren
en spijkervrij te maken. Ook werden 4
timmermannen bereid gevonden om in de

We hopen dat iedereen naar draagkracht
bij wil dragen met een maandelijks
product in het bankje bij u in de straat,
want de Voedselbank kan niet zonder uw
hulp. Hiermee kunnen we laten merken
dat we met elkaar voor elkaar zorgen.
Ad en ik hopen dat meer omliggende
dorpen dit initiatief overnemen, want in
ieder dorp of elke stad zullen er mensen zijn
of komen die van deze voorziening, langere of
kortere tijd, gebruik zullen maken. Ook is er
een team van ophalers geformeerd. Wilt u hier
ook aan meedoen, dan kunt u dat bij Ad in de
winkel bekendmaken. De producten zullen in
de week dat ook de papiercontainers opgehaald
worden op dinsdagavond of woensdagmorgen
worden geleegd, waardoor de producten op
woensdagmorgen bij de Voedselbank kunnen
worden afgeleverd. Doet u ook mee?
Ik verwacht dat mijn bankje, dat als voorbeeld
naar de werkplaats ging, er in februari weer
zal staan. Tot die tijd staat er wel een krat
voor uw producten voor het huis.
Janet de Zeeuw

VoedselBankjes

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

Kerstnacht samenkomst: Er is toekomst!
We kijken terug op een bijzondere
belevenis. Bijzonder in vele opzichten
en ik neem u graag even mee achter
de schermen. Het organiseren van dit
dorpsevenement start al in oktober.
De afgevaardigden van de drie kerken
komen dan samen en bepalen met elkaar
het thema van de samenkomst. We zetten
lijnen uit naar muzikale ondersteuners en
naar mensen die samen een koor zouden
willen vormen. We denken na over het
collectedoel en over een aardigheidje bij
de uitgang en sinds corona is uiteraard het
agendapunt: een digitale samenkomst of
een fysieke samenkomst een belangrijk
bespreekpunt.
Een digitale samenkomst… je krijgt er eigenlijk
kromme tenen van! Juist de kerstbijeenkomst
is zo van en voor ons hele dorp. Juist dan en
daar is het elkaar ontmoeten zo bemoedigend:
in het hartje van de winter, in het donkerste
deel van de tijd straalt het licht naar buiten
en nodigt ons naar binnen. Neem daar de kilte
van corona bij en het plaatje is compleet: we
snakken naar ontmoeting. Toch…. we konden
onze ogen niet sluiten voor de berichten
om ons heen: de kans op –weer- een
kerstnachtsamenkomst via de beeldschermen
in de eigen huizen was groot. Dat betekent
plannen maken in twee, soms drie varianten:
- De ideale variant: allemaal bij elkaar in de
Gereformeerde Kerk,
- De tussenvariant: alle mensen met een ‘rol’
in de kerk en dan opnames maken die we
uitzenden voor thuis,
- En de derde variant: alles opnemen in
kleine groepen, dat aan elkaar ‘plakken’ tot
een geheel en uitzenden.
Gelukkig was er na vorig jaar veel ervaring met
het opnemen van (delen) van de samenkomst.
Ook was er in alle kerken veel ervaring
opgedaan met de wekelijkse kerkdiensten.
Het maakte het praten over wat is wijs en hoe
doen we dat al een stuk gemakkelijker dan
vorig jaar.
November is dan een periode van oefenen met
het koor en de muziekgroep. Nader overleg
met en tussen de predikanten over de te lezen
teksten en de volgorde van liederen, beelden
en gesproken delen. Dit keer deden echt alle
drie de kerken mee, hoe hartverwarmend is
dat! Er werden interviews opgenomen in het

dorp. De eerste versies van de flyer werden
heen en weer gestuurd (zetten we erop 20.30
uur Gereformeerde Kerk of maar meteen: de
uitzending start om 20.30 uur?). We volgden
de persconferenties nauwlettend.
Het werd december… plots gingen de
basisscholen een week eerder dicht, gelukkig
was de opname van het kinderlied al gelukt.
De situatie werd zorgelijker, de regels werden
strakker… begrijpelijk, maar oh…oh… het

koor was nog niet klaar met oefenen… de
muziekgroep had nog niet één keer als gehele
groep kunnen oefenen… de voorganger kreeg
zelf corona en moest in isolatie… wat doe je
dan?
We pakten op en aan: we deelden zelftesten uit
en riepen alle uitvoerenden op afstand in ruimte
en tijd bij elkaar. De voorlaatste koorrepetitie
werd HET opname-moment, niet in officiële
kleding, niet met de juiste belichting, wel met
enorm enthousiasme en het besef: nu, of nooit!
De muziekgroep maakte met elkaar kennis
en werd direct gefilmd, meerdere opnames
werden gemaakt: “…later maar kijken welke
de beste is…” Wat een professionaliteit lieten
die mensen zien: nauwelijks, soms zelfs niet
geoefend, en dan ‘hup’ aan de slag. Ook bij
hen was de gedrevenheid en het plezier dat
ze samen uitstraalden zo groot. De meditatie
werd opgenomen vanuit de isolatieplek door
de spreker zelf, in een schuur, met een snifneus, maar ook met een bewonderenswaardige
‘drive’.
In het dorp werden sfeerbeelden opgenomen,
zodat het leek alsof we samen naar de kerk
toeliepen. Alle opnames werden ingeleverd om
tot één geheel te worden samengevoegd… Wat
een klus!!! En het lukte: ondanks maatregelen,
ondanks een computercrash een uur voor de
uitzending. Het lukte!
In de kerstnacht was de groep in de kerk
klein, heel klein. Bijna zo klein als in het
kerstverhaal… maar de boodschap die gebracht
werd was groot.
Er is toekomst!
Ook als alles tegen lijkt te zitten.
Er is toekomst!
Houd vol en zie naar elkaar om, want daarover
gaat Kerst, dat is wat God, wat Jezus ons
voorleeft.
U heeft dat zeker laten zien aan Isabelle
Langerak, want de opbrengst van de collecte
in de kerstnachtsamenkomst voor het project
van Isabelle: hulp aan vrouwen in Afghanistan,
heeft ruim 900 euro opgeleverd!
Dank aan alle medewerkers.
Dank aan alle kijkers en luisteraars.
De voorbereidingsgroep van de
kerstnacht samenkomst

CU ‘Even buurten-toer’
Door de coronabeperkingen worden er minder
debatten en avonden georganiseerd om met
lokale politici in gesprek te gaan. Daarom start
ChristenUnie Vijfheerenlanden met de ‘Even
buurten-toer’. De toer werd afgetrapt met een
bezoek aan Schoonrewoerd. Daar gingen Dico
Baars en Tirtsa Kamstra in gesprek met een
jongerenwerker van Buurtwerk en een jongere
uit het dorp.
Lijstrekker Dico Baars: “In de afgelopen
periode sprak ik met ouders die thuisonderwijs
verzorgden
voor
hun
kinderen.
Met
mantelzorgers die voor buren en familie
zorgen.
Met
ondernemers
die
zonder
inkomsten hun bedrijf overeind hielden. Ik
raakte onder de indruk van de veerkracht die
mensen hier hebben. Het motiveert mij om
me te blijven inzetten voor alle dorpen en
wijken in Vijfheerenlanden. Daarom nodigen
we inwoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers uit voor een gesprek om
punten die leven bij ons onder de aandacht te
brengen.
In het dorp zoekt een aantal jongeren een plek
waar ze kunnen voetballen. Zeker in een tijd
waarin veel jongeren thuis zijn, is de behoefte
aan een plek in de buurt waar je kunt bewegen
en sporten groot. Er wordt al ongeveer 2
jaar over gesproken, maar het is onduidelijk
voor hen bij wie de bal nu ligt. Reden genoeg
om er samen met de jongerenwerker en
wijkambassadeur werk van te maken.”
Tirtsa Kamstra benadrukt het belang van
jongerenparticipatie: “Jongeren weten heel
goed wat zij belangrijk vinden. Ik vind het
belangrijk dat we hen ook echt een stem geven.
Dat is ook de reden dat we actief jongeren
willen betrekken. En zuinig moeten zijn op
de contacten die we hebben. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor is de juiste manier vinden
om met hen te blijven communiceren.”

GoeieMOrgen, wat eEn BEstelLing
voOr onze afgeBAkKen broOdjes...

ZAtERDAGOchtend klAar!

78
PisTOLEtjes...

...en Een oVEntje DAt
zulke AantaLlen
niet echt AanKAn!

82 croisSantjes...

93 PizZabroOdjes.

Ad proBEERt eEn megaBEstelLing te VErwERken
in ons kLEiNE oVEntje.

VreEmd, ZO
vlak voOr
HEt weEkend.

ZatERDAGOchtend...

AlsjebLieft ad en TiNEke, met
eEn inspanNing VAn al deze DAmes
BAkKen we ER samen wat VAn!

AHA, DAn KUnNen julLie
wat broOdNOdige hulp
BEst gebRUiken.

EVEn wat
vriendinNen
apPen....

We BAkKen onze broOdjes gRAag voOr u
af. SupERmakKeLijk en HeErLijk voOr HEt
weEkend en bijvoOrBEeld bij BEZOek!

NaTUurLijk óók
VErkrijgBAar om zélf
thuis af te BAkKen!!!

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

De broOdjesKAst is
HELEmaAl LEeg...

Heerlijkheid Vijfheerenlanden
Het is zo langzamerhand een vast onderdeel
in Dorpskrant de Klepper: Update van
de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Ook voor deze uitgave
hoefden we niet lang na te denken.
Er gebeurde veel het afgelopen
eerste jaar en er zijn nieuwe ontwikkelingen waar we graag samen met
u op vooruitkijken en waarvan we
hopen dat u er net zo enthousiast van
wordt als wij dat al zijn.
Eerste hoogstamstroop en -sap van boomgaarden digitaal overhandigd

De digitale overhandiging van de eerste hoogstamstroop en het perensap uit de boomgaarden rond de Wiel van Bassa vond net voor
de Kerst op 21 december plaats. Ad de Jong
overhandigde samen met Erik van Doorn de
eerste producten aan wethouder Cees Taal van
de gemeente Vijfheerenlanden en directeur
Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands
Landschap. Een feestelijk moment als afsluiting van een intensief jaar. Bestuurders en
vrijwilligers richtten in korte tijd de stichting
Heerlijk Vijfheerenlanden op om de hoogstamboomgaarden en de unieke natuur rondom de
Wiel van Bassa te beheren en zo te behouden
voor de volgende generatie. Alle
opbrengsten van de Appel & Perenstroop en het Perensap komen ten
gunste van de hoogstamboomgaarden. Lees meer over de overhandiging op www.heerlijkheidvijfheerenlanden/nieuws.
Verkoop in de decembermaand
Net voor de grote kerstpakkettenrace begon, waren de Appel &
Perenstroop en het Perensap binnen
om mee te doen aan de decemberverkoop. Vanzelfsprekend waren
de producten direct te verkrijgen
bij Ad & Tinekes Dagwinkel, maar
ook de Landwinkel van de familie
Van Buuren stond te popelen om

deze (h)eerlijke producten op te nemen in
hun assortiment. Leerdams Lekkers
volgde kort daarna. Ook Boerderij De
Pavijen Culemborg, Piet Verkroost
Kaas en kip, Gert Würsten Kaas,
Plus Supermarkt Gorinchem, Zorgboerderij De Huiberthoeve Heien Boeicop en ‘Genieten en Meer’
in Vianen sloten zich aan om (h)
eerlijke streekproducten van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden te verkopen. In
totaal zijn er in december zo’n 1.500 potjes
stroop en ruim 2.000 flessen sap over de
toonbank gegaan. Een prachtig resultaat. Er
is nog genoeg voorraad, dus schroom niet om
ook de komende tijd als je op visite gaat of
gewoon voor jezelf deze producten te kopen
en/of cadeau te geven. Deze weken buigt het
verkoopteam zich over nieuwe verkooppunten
en het verder promoten van de stroop en het
sap.
Dubbel en van hoge komaf:
Appel & Perenbier
Onder het label Heerlijkheid Vijfheerenlanden
is een nieuw product in de maak. Zeg maar
een nieuwe loot aan de boomstammen van de
Heerlijkheid Vijfheerenlanden. We zijn er trots
op dat we zo kort na de presentatie van de
stroop en het perensap kunnen melden dat in
de loop van de maand februari het Appel &
Perenbier gedronken kan worden. Brouwerij
Hommeles uit Houten brouwt al meer dan 10
jaar speciale bieren en werkt daarnaast samen
met partners zoals de Stichting Heerlijkheid
Vijfheerenlanden om unieke bieren te ontwikkelen. Het Heerlijkheid Vijfheerenlanden bier
is gebaseerd op de Appel & Perenstroop, gemaakt van het hoogstamfruit uit de boomgaarden rondom
de Wiel van Bassa. Hoe leuk zou
het zijn als straks het terrasseizoen
weer geopend is, dat je dan op het
terras bij Café/Brasserie De Zwaan
een biertje kunt bestellen uit ‘onze
eigen achtertuin‘ de Wiel van Bassa.
Natuurlijk komt het ook bij de al
genoemde verkoopadressen in ’t
winkelschap te staan.
Pop-up Fruit Store
Binnenkort is er bij Hoeve De
Kruithof een extra verkooppunt waar
je de producten van Heerlijkheid
Vijfheerenlanden kunt verkrijgen.

Arendonk

ALLES VOOR UW
NACHTRUST!

John Arendonk

Fonteinstraat 13b
4141 CE Leerdam
T 0345 – 619292
E info@peterbalsters.nl
I www.peterbalsters.nl

Timmerwerken

06 34 54 86 18

Krachtig vakwerk,
scherp advies
john@arendonktimmerwerken.nl
Kortgerecht 36a
4145 NL Schoonrewoerd

Bovenaan de weg wordt het ‘stalletje’ met
daarop het bord van de Bellefleur in gereedheid gebracht om aan voorbijgangers, fietsers
of automobilisten de Appel & Perenstroop en
het perensap aan te bieden.
Er is een serieus plan om vanaf het plukseizoen september 2022 een echte Pop-up Fruit
Store te openen in de schuur van Hoeve de
Kruithof. Hierover is de Stichting in contact
met de Regiobank. In deze Pop-up store kan
iedereen het fruit direct van de boom kopen.
Meer lokaal en verser kun je het niet hebben,
het past helemaal in deze tijd waarin mensen
er steeds meer belang aan hechten om dicht
bij huis te kopen en ook te weten waar hun
voedsel vandaan komt. Natuurlijk zijn in de
Pop-up store ook de andere producten te koop.
De nieuwe tijdelijke Fruit Store zal vanaf
midden september tot Kerst geopend zijn van
donderdagmiddag tot en met zaterdag. Je
begrijpt het natuurlijk al, we doen hier alvast
de eerste oproep voor nieuwe vrijwilligers die
het leuk vinden om de Pop-up Fruit Store te
bemensen. Mocht je nog twijfelen of je als vrijwilliger voor de Heerlijkheid Vijfheerenlanden
iets kunt betekenen, dan is het antwoord
volmondig JA en ligt hier je kans.
Kern met Pit
Naast het mooie Kern met Pit
project van de voedselbankjes
is ook de Heerlijkheid Vijfheerenlanden
genomineerd
als Kern met Pit project voor
2022. Dat betekent dat er
naast een financiële aanmoedigingsbonus, of misschien
mag je wel subsidie zeggen,

ook hulp en ondersteuning beschikbaar zijn
vanuit de Kern met Pit organisatie. Op 22
januari was de eerste aftrap met een online
meeting. Daar maakten Akkie Langerak en
Mario Swaanen kennis met de organisatie en
kregen ze inzicht in de andere projecten, om
zo van elkaar te kunnen leren en verbindingen
te kunnen leggen.
Vol verwachting
Samen met alle
vrijwilligers kijken
we vol verwachting uit naar het
voorjaar en de
realisatie van alle
ontwikkelingen die
op stapel staan.
De
komende
weken
is
het
snoeien geblazen
rondom de Wiel
van
Bassa.
De
meeste knotwilgen
hebben hun beurt
al gehad en nu
volgt het snoeien
van de hoogstambomen, dat is nog een vak
apart. Dit wordt gedaan door de specialisten
van het Zuid-Hollands Landschap, maar ook
hier zullen een aantal vrijwilligers hun steentje
bijdragen. Er is een verbinding gelegd met een
groep mensen die de snoeicursus fruitbomen
volgen bij Den Hâneker. Zo slaan we de handen
in één en wordt het onderhouden en behouden
van het unieke stuk natuur rondom de Wiel
van Bassa voor de komende generaties steeds
meer realiteit.
Ton Stek

Atelier

de Knopendoos
Openingstijden::

Op afspraak!!
Maandag t/m vrijdag
Mail, App, SMS of gewoon bellen

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

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

x

Kledingreparaties

x

Stomerij-service Uniek
Naaimachine reparatie-service
Schapenwol hand- en voetcrème
VOETEN / ANTIDRUK WOL van eigen schapen
HandMade en Brocante cadeau artikelen
Fournituren
Workshops zelf kleding maken,

x

ook voor kinderen op woensdagmiddag
ATELIER jootje, DIY voor baby (en -born)

x
x
x
x
x
x

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

www.atelierdeknopendoos.nl
Verkooppunt voor Woord & Daad van:

Koffie, Thee, Honing en Postzegels

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

1.

Naam:

2.
3.
4.
5.

Adres: Overheicop 1C.
Geboortedatum:.7 juli 1989.
Geboorteplaats: Lisse.
Beroep:
Programma
Manager
op
Universiteit Nyenrode.
Getrouwd met: Frank.
Kinderen: Vigo (3 jaar) en Yfke (0 jaar).
Huisdieren: geen.
Hobby’s: tennis, skiën en kook-en eetclub
met vriendinnen.
Leuk in je werk: het vele organiseren,
zodat er een mooie opleiding voor de
studenten staat.
Iets wat je vervelend vindt aan
je werk: ik loop minder warm voor
bureaucratische zaken als accreditaties
maar dat hoort erbij.
Lievelingsmuziek: Zeeuws (Racoon en
BLØF) en klassiekers (Earth, Wind & Fire,
The Doors, Simon & Garfunkel, Coldplay).
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: Wie is de mol, Boer
zoekt vrouw, De slimste mens, VT wonen
en Netflix series zoals Blacklist, Virgin
River, Bridgerton, Suits.
Favoriete lectuur/boeken: Lucinda
Riley (die van de zeven zussen), Muna
Shehadi, Santa Montefiore, momenteel
lees ik een psychologische thriller van
Anya Niewierra (De Camino).

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Mara LakerveldBroekhof

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
tennis en fitness.
16. Lievelingseten: kaas.
17. Mooiste auto: mijn eerste autootje, een
Ford Ka.
18. Mooiste/leukste vakantieland: ZuidAfrika.
19. Favoriete
vakantiebesteding:
kamperen, liefst in de buurt van de zee.
20. Wat vind je van politiek: interessant,
maar ik benijd ze niet.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: via nieuws-apps op mijn telefoon
om snel op de hoogte te zijn en artikelen
via Blendle, zodat je interessante stukken
van verschillende kranten kunt lezen.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Frank komt hier
vandaan en wilde altijd graag terug.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd:
nog
niet
zoveel,
behalve indirect als vrouw van de
voetbalvoorzitter.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
Wiel, Overheicop en de Dorpsstraat.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
de fabriek en dat braakliggende terrein
erachter.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: de zee
en het strand, maar anders een bloemist
en/of cadeauwinkel.
27. Leuk
aan
Schoonrewoerd:
de
vriendelijkheid
van
de
mensen,
boodschapjes doen op de Dorpsstraat en
natuurlijk het (eet)café en de Mart.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
tijdsdruk, daar krijg ik stress van.
29. Waar ben je trots op: onze kindjes.
30. Waar heb je spijt van: dat ik die Ford Ka
total loss heb gereden, maar verder van
weinig.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: mijn opa, harde werker met
veel humor, een groot gezin en een lieve
vrouw.
32. Wat is je hartenwens en waarom: dat
mijn geliefden gelukkig en gezond blijven
en de wereld een mooie plek voor ze is.
33. Voor het laatst gehuild: bij de
herinnering aan een overleden vriendin.
34. Leukste jeugdherinnering: als klein
meisje kamperen op Corsica en daar

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

zeilen, duiken, paardrijden en zwemmen.
Droomvakantie:
de
huwelijksreis
overdoen in Zuid-Afrika, maar dan met de
kinderen.
Wie wil je nog eens ontmoeten: Kees
Tol, lijkt me gezellig.
Waar maak je je boos over: dat het
soms zo oneerlijk verdeeld is in de wereld
qua welvaart en gezondheid.
Waar ben je blij mee: ons nieuwe huis
in Schoonrewoerd en natuurlijk mijn
huisgenoten.
Waar heb je moeite mee: in een rij
staan en erachter komen dat de andere rij
sneller gaat.
Welke hoop koester je: dat de wereld
een veilige (en groene) plek is voor
iedereen.
Goede eigenschap: enthousiast en
optimistisch.
Slechte eigenschap: eigenwijs.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: het geluk van mijn kinderen.
Waar maak je je het meest zorgen
over: de klimaatproblemen.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: een strandhuisje kopen en
een (studie)beurs voor de kinderen.
Gouden tip voor de Klepper: digitaal
de leukste artikelen delen voor mensen
buiten het dorp die er wel binding mee
hebben.
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: je
mag alles vragen.
Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: Overheicop veiliger maken voor
voetgangers, extra woningen realiseren
en een strandtentje aan de Wiel.
Vraag van Jaap de Jong (50 vragen
vorige keer): Hoe bevalt het op het
dorp?: toen ik 10 jaar terug in Utrecht
woonde, had ik niet verwacht hier te
belanden, maar het bevalt echt heel goed!
Het is een heel gemoedelijk dorp, genoeg
faciliteiten, een fijn huis en leuke vrienden
dichtbij. Wij waren zelfs zo enthousiast
dat ook mijn ouders hierheen komen.
Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Wilma de With.

Oranjevereniging
Er is dit keer weinig nieuws te melden vanuit
de Oranjevereniging. Wij gaan ons de komende
maanden voorbereiden op Koningsdag. We
weten niet wat er tegen die tijd mag en kan,
dus we zullen meerdere programma’s maken,
daar zal er vast een tussen zitten die we
kunnen uitvoeren. We hopen natuurlijk dat
we dan alles achter ons hebben en weer een
normale Koningsdag kunnen houden; daar
gaan we natuurlijk weer voor!
Bedankt
Wij willen iedereen bedanken die ons ook dit
jaar weer gesteund heeft en de contributie
aan onze vereniging gewoon heeft overgemaakt. Heel hartelijk dank hiervoor. Daardoor
kunnen wij toch onze activiteiten blijven organiseren. In coronatijd is er vaak gewoon een
programma geweest heel vaak aangepast of
veranderd door de maatregelen die op dat
moment golden. Eigenlijk hebben wij met het
annuleren van de lampionnenoptocht voor het
eerst in deze tijd iets niet door laten gaan. Dat
vinden wij wel erg jammer, maar we zagen dit
keer geen oplossing. Hopelijk kunnen we de
volgende keer de Lampionnenoptocht weer
houden.
Lid worden
Ben je nog geen lid van de Oranjevereniging
en wil je dat wel graag, dan kan dat natuurlijk.
Spreek een van de bestuursleden aan of kom
even langs op de volgende adressen:
Agnita de With: Masada 5.
Francis Klijmij: Amaliastraat 43.
Anca Spronk: Kalverweg 27.
Of stuur een mailtje met uw adres naar
ovschoonrewoerd@gmail.com dan doen wij
een brief om lid te worden door uw brievenbus.
Wij gaan verder met de voorbereiding van
Koningsdag en hopen jullie dan weer allemaal
te kunnen begroeten. In de volgende Klepper
komt ons programma voor die dag.
Agnita, Rik, Anne, Lia, Francis en Anca

Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Wat is je beste
toeristische tip hier in de omgeving voor
gasten op jullie camping en dus wellicht
ook voor nieuwelingen in het dorp?

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’

Winter, tijd van stilte: geen baltsliedjes, geen
groei, geen spelende, zoemende, fladderende
insecten. Tijd van wachten op de terugkeer
van het licht en de warmte. Tijd van mijmeren
over wat er was. Tijd van verlangen naar wat
er komt…
Er komt weer van alles. Kijk maar mee:
Excursies
• Zondag 13 februari kunt u mee op excursie
bij Radio Kootwijk. Een fascinerend gebied
met zelfs in de winter veel om te zien.
• Zondag 20 maart is er een excursie naar de
Oeverlanden van het Hollands Diep bij
Strijensas.
Op de website ziet u meer informatie en hoe u
zich kunt aanmelden: www.natuurcentrum.nl
Presentaties
Hopelijk kunnen ook de presentatie-avonden
weer doorgaan. Er staan prachtige beelden
voor u klaar met een interessant verhaal.
• 24 februari komt Peter van de Veen
vertellen over Scandinavië. Peter maakt
graag portretten en als je dat combineert
met de natuur in Scandinavië krijg je een
topavond. Een jonge vos, een ijsvogelpaartje, een moeflon in de sneeuw…. een
wolf en rendieren. Ook het noorderlicht is
een ‘supergave’ belevenis, die Peter zo mooi
heeft vastgelegd. Niet missen die avond.
• 10 maart gaan we onder water met Erik
Leisink en Gijs Jongeleen. Onder water

foto: Jannie de With

in Zeeland. Laat je onderdompelen in een
verborgen Nederlandse natuurparel.
Voor de presentatieavonden moet u zich
aanmelden, omdat er nog maar een beperkt
aantal mensen kan worden toegelaten in de
huidige corona-tijd. Stuur een e-mail naar
info@natuurcentrum.nl en geef aan welke
avond (avonden) u graag wilt bezoeken. Let
op dat om uw coronapas wordt gevraagd.
Expositie
In de grote zaal exposeert vanaf 2 februari
Riet Stevens. Riet schildert zeer gedetailleerde
natuur’portretten’. Werkelijk zeer de moeite
waard om te bekijken. Stap eens binnen op
zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur, op zondagmiddag vanaf 13.00 uur.
Naast alles wat niet kan/mag/verstandig is in
deze tijd, mogen we gelukkig wel:
 Wandelen, bijvoorbeeld achter de Schaapskooi
 Genieten, bijvoorbeeld van de uitzichten
achter en om de Schaapskooi
 Luisteren naar de wind en naar de stemmen
van mensen die vertellen over de natuur en
over hun passie
 Meehelpen bij de knotploeg of bij de onderhoudsgroep van de nestkasten of het
gebouw
 Lezen over alle moois hier vlakbij, bijvoorbeeld in De Domphoorn, het blad van
de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden, met prachtige kleurenfoto’s. Als
lid van de vereniging ontvangt u het blad
vier keer per jaar. Kijk op de website:
www.natuurcentrum.nl
De vrijwilligers van de
Natuur- en Vogelwacht

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De Kraanvogel

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst
foutloos, helder en consistent!

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

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

PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen,
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.
Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

www.unive.nl/leksprong

Daar plukt ú de vruchten van!

Als diaconie en KIAW hebben we besloten
een duurzaam project op te starten voor
het komende seizoen: Water for Life.
De opbrengst van dit project zal worden
gebruikt om op een school in een lage-inkomenswijk in Arusha, Tanzania, een waterleiding aan te leggen en toiletten te bouwen.
Wij zetten ons in om zoveel mogelijk geld op
te halen waardoor er samen met het lokale
waterbedrijf water en sanitair gerealiseerd kan
worden op deze school.
Een geweldig project dat ondanks de
beperkende
omstandigheden
toch
goed verloopt. We hebben inmiddels al
€ 6.000,- opgehaald.
Het blijkt dat we met elkaar erg op
eten gesteld zijn want de gerookte
forellen waren niet aan te slepen
(roken), er werden al vele liters
mosterdsoep gekookt en verkocht
net als de appelcake en taart. Ook
de jam en potjes peren verkopen
goed. Het diner voor 2 was ook zeer in
trek. Kortom, we houden hier van lekker
eten.
Uiteraard worden ook andere zaken aangeboden en geveild. Kapper Maresa kapte
een zaterdag voor het project. Deze actie is
inmiddels gesloten. Pedicure Kirstie heeft een
aanbod gedaan voor 4 luxe voetenbehandelingen met massage. Ook is er een aanbod
voor een avondje thuisbioscoop met alle luxe
van een echt avondje samen uit, bij de fam.
Laurman. Ook kun je een shirt laten plotten bij
Ilona de Leeuw. Dit is het aanbrengen van een
tekst of logo op een shirt.

Er kan nog ingeschreven worden voor bijles
wiskunde of natuurkunde, bij Hendrik de
Leeuw. Handig als je examen moet doen en
toch veel lessen digitaal hebt moeten volgen
waardoor je minder goed bent voorbereid als
je zou willen.
Tevens zijn er zandlopertjes voor in de douche
te koop (slechts €1,-) bij Jannie de With en
Judith de Zeeuw. Deze timen 4 minuten.
Hiermee worden we ons bewust van ons eigen
waterverbruik. Wie staat er niet af en toe te
dagdromen onder de douche? Zonde van al dat
water! Wij hebben voldoende schoon drinkwater maar gaan er dus veelal kwistig mee
om. Op andere plaatsen in de wereld, zoals in
Tanzania moet nog uren gelopen worden om
aan water te komen. Laat staan dat het water
schoon is en van goede kwaliteit.
Ook kunt u nog inschrijven voor een
taxirit bij Dave, zodra ons land weer
opengaat en we weer meer mogen
ondernemen. Kortom, er wordt veel
aangeboden en er volgen nog veel
meer leuke en gezellige acties.
Houd hiervoor de nieuwsbrief en
de website van de kerk in de gaten.
Voor alle filmpjes en informatie over
de aangeboden diensten verwijs ik u
graag naar de Facebookpagina Water
for Life Schoonrewoerd en de website van
de Gereformeerde kerk in Schoonrewoerd:
https://gkschoonrewoerd.nl
In het keuzemenu kiest u: Water for Life.
Voor meer informatie of vragen kunt u mailen
naar: veilingvanbeloften-gks@hotmail.com
We hopen dat u allemaal enthousiast
geworden bent en meedoet met de acties
voor dit project, om op scholen en in dorpen
in Tanzania waterleidingen aan te kunnen
leggen en de scholen van toiletten en schoon
water te kunnen voorzien. Daardoor kunnen
ook de meisjes naar school blijven komen en
onderwijs genieten om zo de ontwikkelingen in
hun land naar een hoger niveau te krijgen en
minder afhankelijk van allerlei hulpbronnen te
worden. Niemand vindt het tenslotte fijn om
afhankelijk te zijn.
Namens de diaconie en de KIAW,
Janet de Zeeuw

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

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

in winter time
December: de maand van ontmoetingen,
kerstfeest en diverse vieringen, we kennen
het allemaal. Digitaal uitgezonden kerstnachtnachtdienst: velen van ons hebben ondanks
de beperkingen er toch van mogen genieten.
In Roemenië is er helaas geen enkele mogelijkheid om een digitale viering op poten te zetten
omdat daar alle middelen ontbreken en bij de
meeste gezinnen thuis geen of heel beperkt
internet is. Maar deze tijd geeft andere ideeën
en gedachten en wat blijkt: andere ideeën zijn
lang niet altijd slechter.
Kerstontmoetingen

In plaats van grote vieringen voor het hele
dorp om elkaar te ontmoeten in het dorpshuis,
nodigen we gezinnen uit in ons “kerkzaaltje”.
Uitgenodigd om samen te eten, te ontmoeten
en zo samen het kerstfeest te vieren.
Wat een geweldige avonden, want we vierden
niet één avond feest, maar op 4 avonden
ontmoetten we meer mensen dan normaal
met een grote viering. Wonderlijke ontmoetingen.
Nee, geen kerstjurk of een nieuwe outfit.
Gewoon zo van huis gekomen, ‘t zaagsel
van het houtzagen nog in je sokken, en aan
sommige kids was te zien dat ze afgelopen
week nog geen borstel in hun haar hadden
gekregen en het bad al helemaal niet hebben
gezien.
Maar toch… Kerst om dat Jezus geboren werd
in een stal voor alle mensen. De eersten die
hem aanbaden waren omgeven door de lucht
van de schapen. Het hooi was een matras
voor Koning Jezus. Kerstfeest altijd en voor
iedereen.

Darius
Toen het kwik deze week tot min 18 daalde
en er 10cm sneeuw was gevallen, werd het
echt winter. Na het kinderwerk kwam hij naar
me toe. Hij woont samen met zijn oma, zijn
moeder kent hij niet. Zijn vader moet nog zeker
een jaar in de gevangenis blijven. Terwijl deze
8-jarige jongen de hand van oma vasthield,
keek hij me aan. Guitige ogen en een vriendelijke glimlach. ‘Jan…’ klonk het bedeesd, ‘heb
je nog een beetje hout voor ons?’ Ik zag zijn
koude knuisten en beloofde deze dag nog hout
te brengen.
Armer kun je niet wonen dan deze jongen
met zijn oma. Een huis wat ooit een huis was
waarvan een gedeelte van takken en leem…
de gammele deur geeft toegang tot het huisje
waar een paar kleden op de vloer de aarde
bedekken. In de hoek staat een oud olievaatje
wat dienst doet als kachel, maar bij lange na
het vertrek niet warm kan krijgen.
Opnieuw kijken
die ogen me
aan.
‘Foarte
rece he?’ (Heel
koud he?) zegt
hij. Terwijl de
sneeuw
van
onze schoenen
smelt,
smelt
er
ook
iets
vanbinnen.
We lossen het
hout en met
vreugde sjouwt
hij het mee naar
binnen,
met
een
dankbare
glimlach
als
resultaat.
Darius -zo heet deze jongen- wist mijn hart te
raken. Er was meer nodig dan hout. Een echte
kachel zou het vertrek makkelijk warm kunnen
krijgen en zou het leven van Darius en oma in
deze barre kou een stuk aangenamer maken.
Zo moeilijk is het dus niet.
Maandag stonden we opnieuw bij Darius voor
de deur. Ik vroeg hem om achter in de bus
te kijken. Verbazing, verwondering vreugde...
zijn glimlach was zo groot. Vol trots droeg hij
de onderdelen mee naar binnen een half uur
brandde de nieuwe kachel. Darius keek me
opnieuw aan, Jan… ga je even mee sneeuwballen gooien? Wat genoot hij toen de sneeuwballen bij hem en bij mij om de oren vlogen.

Koud stonden we bij de kachel op te warmen
en opnieuw keek ik in die zwarte glanzende
ogen ‘Forte cald he?’ (Lekker warm he?).
Darius, hij leerde me opnieuw zien waar het
om gaat. Geef, deel en dan ontvang je zoveel
meer.
Meedelen, meegeven, en terug ontvangen
Maak uw gift over op NL83RABO305164732
Met uw steun bezorgen we een glimlach en
mogen we verschil maken.

Kom jij ons
team versterken?
Bekijk de vacatures op
www.pvanleeuwen.nl

Vogels in de regio
Roof / Stootvogels
Buizerd
Wel
de
meest
algemene roofvogel
die zich ook goed laat
zien en horen (met
de miauwroep).
Baltsend, hoog in
de lucht of zittend
op een paaltje langs
de (snel-)weg. In
dat geval loert de
buizerd op een prooi
in de bermen of dode
vogels of dieren op
het wegdek.
Een alleseter dus…
mollen, muizen, wormen en ook vogels
(meestal ziek of verzwakt). In de winter komen
hier ook buizerds uit Noord-Europa. Dan zie je
zomaar een duidelijk witter exemplaar, vaak
goed te zien in ons grijze winterlandschap.
De buizerd broedt liefst in kruinen van
hoge bomen in bossen of bosschages van
bijvoorbeeld populieren.
Wespendief

Lijkt veel op de buizerd, maar heeft een
langere staart en een smalle, uitstekende kop.
De wespendief graaft wespennesten uit,
maar eet ook hommels en kevers. Het is een
zomervogel en vertrekt in de nazomer naar
Afrika. In deze trektijd zijn er in Nederland
veel wespendieven uit Scandinavië te zien.
Torenvalk
Wie kent hem niet… de kleine valk die vaak
‘biddend’ te zien is boven het polderland en ook
de wegbermen zijn geliefd. Een uitgesproken

muizenjager die via een stootvlucht op zijn
prooi valt (overigens ook vaak mis). Ze zijn in
staat vanuit de lucht urinesporen van muizen
te ontdekken, met als doel de muis natuurlijk.
Deze valk broedt vaak in nestkasten die aan de
voorkant voor een groot deel open zijn. Heb je
een boomgaard of een bomentuin aan de rand
van de polder? Overweeg dan eens een kast
voor deze prachtige vogel die de laatste jaren
minder talrijk is.
Sperwer
De grote paniekzaaier in een vogelrijke tuin
is toch wel de sperwer. Bij mij in de tuin vindt
met enige regelmaat een overval op een vink
of een merel plaats die vaak geslaagd is. De
paniek onder de vogels is dan ook niet mis.
Het vrouwtje
(dat
groter
is)
vangt
ook grotere
prooien zoals
de
Turkse
tortel.
Ook
kan
de
sprerwer
vanaf
een
schuilplaats
in de tuin
succes
hebben…
luisteren en
loeren naar
een geschikte prooi. De prooi wordt vaak ter
plaatse ‘geplukt’. Ik heb in de loop der jaren al
vaak bij een ‘plukplaats’gestaan… van welke
vogel zijn deze veertjes?
Havik
Vrienden in Tienhoven bij Utrecht hadden het

aantal van hun geliefde sierduifjes geleidelijk
zien verminderen… In het aangrenzende bos
bleek een havik zijn territorium gekozen te
hebben: einde van de duifjes in de buitenlucht.
De havik is de grotere uitgave van de sperwer
en vangt dus ook grotere prooien. Dit kan een
houtduif zijn, maar ook een konijn of kleine
gans.
De havik is net als de sperwer een standvogel
en broedde eerder alleen op de Veluwe, maar
heeft zijn gebied uitgebreid. Zo broedt deze
nu ook in gebiedjes zoals de Mariënwaerdt en
Regulieren.

Buiten
broedtijd
heb je nog best
kans
hier
een
slechtvalk te zien,
bijvoorbeeld in de
uiterwaarden
op
kwelders.
Deze
jager
zit
dan
op de grond of
op een paaltje,
maar ook hoger
op
bijvoorbeeld
masten. Pas heb ik
nog een slechtvalk gezien op het slibgebiedje
ter hoogte van Everdingen (tijdens een
wandeling vanaf Culemborg langs de Lek).
Bruine kiekendief

Boomvalk
Deze valk jaagt in
open land op vogels
en op libellen. We
hebben te maken
met
een
snelle
vogel
die
zelfs
een zwaluw kan
pakken. Dus hoor
je vogelpaniek in de
lucht? Grote kans
op een boomvalk
of een sperwer. De
boomvalk
broedt
hier in halfopen bos
of solitaire bomen.
Het is een echte
zomervogel die in
augustus/september vertrekt naar Afrika om
daar te overwinteren. In april/mei komen ze
weer terug naar Nederland.
Slechtvalk
Een grote valk en een krachtige jager. Slaat
vogels na een snelle duikvlucht van meer dan
200 km per uur (bijv stadsduiven) uit de lucht.
Deze vogel broedt vooral op gebouwen tot
midden in de stad.

Is boven de polder van Kortgerecht een
jaarlijks terugkerende vogel die ergens langs
de Diefdijk in een rietgebiedje broedt. Ook
langs de Zuiderlingedijk kun je deze vogel
spotten. Hij heeft een prachtige zweefvlucht,
laag over het weiland met de vleugels in
een ondiepe V-vorm. Hij jaagt op muizen en
pakt ook graag een eendenkuiken. Doet aan
‘prooiovergave’.
Blauwe kiekendief

Deze vogel is in Nederland zeldzaam en
broedt graag in vochtige duinvalleien op nog
enkele Waddeneilanden. Het mannetje is licht
zilverachtig blauw met zwarte vleugelpunten.
Het vrouwtje bruin met een witte stuit als
kenmerk. In de trektijd is het best mogelijk
deze vogel te scoren… ik heb er hier in oktober
een uurtje één jagend kunnen zien.
Visarend

Het heeft lang geduurd, maar Nederland heeft
de vis- en de zeearend verwelkomd.

In 2016 was het eerste broedgeval in
Nederland, in de Biesbosch. Daar broeden ze
nog steeds en zijn ook goed te zien. Tip: maak
een fietstocht vanaf het natuurcentrum.
Deze vogel eet uitsluitend vis die ze met een
fantastische duikvlucht met hun klauwen het
water uithalen.
Tijdens de doortrek in voor- en najaar kun je
de visarend boven visrijk water tegenkomen.
Meerdere keren heb ik deze vogel boven de
Lek gezien en zelfs boven de Wiel van Bassa.
In Noord-Duitsland ontdekte ik veel nesten op
hoogspanningsmasten toen ik daar drie jaar
geleden een natuurreisje deed.
Zeearend
Dit is een imposante grote roofvogel (‘vliegende
deur’) in waterrijke gebieden. Leeft van vis,
watervogels en aas. Deze vogel is lange
tijd een zeldzame wintergast in Nederland
geweest, maar is nu zelfs in toenemende mate
een broedvogel.
De zeearend bouwt een zeer groot nest in de
kruin van een boom en legt meestal 2 eieren.
In onder andere de Oostvaardersplassen en de
Biesbosch zijn zo’n 20 broedparen te vinden.
Tip: maak een mooie wandeling bij
de
Oostvaardersplassen
vanaf
het
bezoekerscentrum/restaurant.

Dit is mijn laatste aflevering ‘Vogels in de regio’.
Mijn volgende bijdrage met ook tekeningen
van vogels en dieren is van jullie als lezers van
de Klepper afhankelijk.
Je kunt je wens voor een vogel of dier in
deze nieuwe rubriek kenbaar maken via mijn
mailadres (of mobiele telefoon). Ik geef je dan
een verhaal met de nodige tekeningen.
De rubriek zal heten: ‘MIJN VOGEL OF DIER
IN BEELD’.
Ik hoor graag van je.
Bas Middelkoop
de-wetering@kpnmail.nl
0621863752

De opbrengst van de collecte is € 804,95
Ik wil alle collectanten en gevers hiervoor
bedanken.
Met vriendelijke groet,
Tineke de Jong

Ontwerp – aanleg - onderhoud

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag!

Vragen over uw bestaande of nieuwe tuin? Ik kom
graag bij u langs om samen de mogelijkheden te
bespreken. Neem vrijblijvend contact met mij op!
Groet, Lennart de Bruin

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093

www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

verf
behang
vloeren
raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies
Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam
T (0345) 63 22 66 E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl
I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

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

* Naam:
Wouter Verhoef

Wat doe je met
een cd-speler die niet meer open wil?
een broodrooster die het niet meer doet?
een trui waar mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet!
REPAIR CAFÉ is samen kapotte spullen
repareren (kleding, meubels, elektrische
apparaten, speelgoed, fietsen, etcetera),
deskundig
advies,
ontmoeten
en
inspiratie opdoen
KOSTEN? Een vrijwillige bijdrage
WAAR?
Locatie: Suzuki Garage Blitterswijk
Adres: Dorpsstraat 55, Schoonrewoerd
WANNEER?
Datum: Iedere eerste donderdag van de
maand van 9 tot 12 uur
repaircafe.nl

* Leeftijd: 18 jaar
* Broers/Zussen: Lydia, Renske, Elze,
Alexander, Rutger
* Hobby’s: Voetballen
* School: Hoornbeeck
Opleiding: Junior accountmanager
* Leukste vak op school: Heb ik niet
* Ik heb een hekel aan: Vroeg opstaan
* Mijn favoriete sport: Voetbal
* Ik kan geen dag zonder: Eten
* Ik lust geen: Boerenkool
* Ik ben gek op: Kapsalon
* Ik word kwaad als: De wifi matig is
tijdens een potje Fifa
* Een slechte eigenschap van mezelf:
Moeite met op tijd komen
* Mijn favoriete vakantie: Als het maar
lekker weer is
* Mijn favoriete muziek: Van alles,
hiphop, house
* Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Snapchat
* Het
leukste
in
het
dorp:
Schoonrewoerdse markt
* Dit wil ik worden: Weet ik nog niet
precies
* Dit moet anders in het dorp: Niet
echt iets eigenlijk, een nieuw
voetbalveldje zou kunnen
* Tip voor jongeren: Doe wat je leuk
vindt
* Waar wil je zijn over vijf jaar? Ik
hoop dan een leuke baan te hebben
* Wat staat er op je bucketlist? De
wereld rondreizen met vrienden
* Volgende vragen aan: Friso de Korte

NIEUWBOUW
N
IEUWBOUW
VERBOUW
V
ERBOUW

WONEN, WERKEN
N
EN BUITENLEVEN

O
NDERHOUD
ONDERHOUD

Kwadraatbouw:

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

www.kwadraatbouw.nl
www.facebook.com/KwadraatbouwbvLeerdam
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Ook deze keer weer een bijdrage van de
Noachschool voor onze mooie dorpskrant.
Deze keer door zowel Janneke den Hertog
als Kees de Korte geschreven. Het is
voor iedereen een onrustige tijd met
Coronavarianten, besmettingscijfers, testen,
ziekenhuisopnamen, quarantaine, klassen
naar huis en soms zelfs scholen gesloten… Alles
bij elkaar valt het bij ons op de Noachschool
nogal mee. De school draait door, de kinderen
ontwikkelen zich, ze leren en vermaken zich
prima.
Nu de onderbouwgroepen op een andere
locatie zijn is er meer ruimte in de school
aan de Kerkweg: twee lokalen en het gehele
leerplein. Met elkaar hebben we nagedacht
over de inrichting van het leerplein. Het is een
verlengde van de leslokalen. De leerlingen
werken er individueel of in groepjes. Verder
wordt het leerplein voor vieringen en
gezamenlijke activiteiten (openingen en de
musical) gebruikt. Ook is het de plek waar de
vernieuwde schoolbibliotheek is. De leerlingen
kunnen hier boeken uitzoeken of even lekker
lezen op de bank of in de stoel. Het wordt echt
een mooie, gezellig en functionele centrale
plek in de school. Daarom hebben we ook
grote planten aangeschaft. Het wordt echt
prachtige ruimte.
Na de kerstvakantie zijn er twee leerkrachten
terug gekomen van zwangerschaps- en
ouderschapsverlof. Voor alle groepen hadden
we al genoeg bezetting, dus nu hebben we
mensen “over” om in te zetten voor extra
begeleiding van (groepjes)leerlingen. Het
voelt als een extra ZEGEN nu we om ons heen
horen van scholen die niet weten hoe ze het
voor elkaar kunnen krijgen om voor iedere
groep een leerkracht in te zetten.
We merken wel dat door Corona veel dingen
buiten school en met ouders in de school niet
door kunnen gaan. Het Kerstfeest kon vorig
jaar precies nog in de kerk plaats vinden,
maar dit jaar ging de school daarvoor te vroeg
weer dicht. Gelukkig hadden we het aan zien
komen en konden we nog een film maken als
online Kerstviering. Alle groepen hebben
enthousiast gezongen en er was een groot
orkest, dat nu voor de camera speelde met
onverminderde inzet!! Het was heel mooi,
maar we hopen toch weer op betere tijden.

Soms gebeurt er zomaar ineens iets heel
bijzonders…
De kleuters hebben het thema KUNST gehad in
de afgelopen weken. Ze hebben hard gewerkt…
de juffen ook. Om een idee te krijgen wat de
kleuters allemaal al leren geef ik u een kijkje
in het plan van de leerkrachten.
Themaplan UIT DE KUNST
Bouw/constructiehoek:
(Na)bouwen van kunstwerken
Kringactiviteiten:
- Voorlezen, navertellen van (prenten)boek
- Letter van de week: K (kunst en kleur), V
(verf en vorm), S (schilderen)
- Uitspelen van betalen in het museum
- Schilderijen bekijken op vorm, grootte,
gewicht enz.
Woordenschat:
Kunstwerken,
kunstenaars,
museum,
galerie, atelier, penselen, boetseren, verven,
beeldhouwen, mozaïeken, mengen, vormen
en kleuren, ontwerpen, materiaal, constructie,
zelfontplooiing.
Werkjes:
Week 1: Vuurwerk en maak een kunstwerk
Week 2: Mengen van kleuren, uitknippen en
een kunstwerk maken
Week 3: Canvas met schilderstape
Week 4: Mooie letters maken (klei en
versieren)
Week 5: Verplicht een bouwwerk met foto
Week 6: Zelfportret en collage
 Huishoek=Atelier:
Schildersezel Verf Kwasten Klei Radio met
klassieke muziek Linten om te dansen
 Gang=Museum:
Mees Kees zal het grote kunstwerk
onthullen….
 Zand/watertafel: Zandtovenaar, tablet
met filmpje van zandtovenaar
 Onderzoeksactiviteiten/excursie
Speurtocht door het dorp langs de
kunstwerken.
 Lees/schrijfhoek:
Kaartjes museum, Letterkunst: kalligrafie
Verschillende pennen/potloden
Kaarten ontwerpen met strepen/stippen
e.d.(kaarten kunnen verstuurd worden)
Meestal is er geen plaats voor een uitgebreid
kijkje in onze school, maar nu er niet veel
extra activiteiten zijn geweest, wil ik u dit niet
onthouden.

Mees Kees moest het kunstwerk
onthullen in het MUSEUM van de
kleuters en zag tot zijn verbazing (en
prettige verrassing) dat het kustwerk
bestond uit héél veel foto’s van hem,
die de kleuters zeer kunstzinnig
ingekleurd hadden.
Groep
3
heeft
het
jaarlijkse
LETTERFEEST gevierd in de klas. Met
lettertraktaties en veel gezelligheid.
Groot feest natuurlijk want 31
kinderen die de letters van het alfabet
geleerd hebben en ook de dubbelklanken… Dat
is niet mis!! Het was heel mooi weer, dus het
feest ging buiten verder met de ouders. De
kinderen en juf Jantine zijn blij en trots en de
ouders niet minder.
UITBREIDING VAN DE NOACHSCHOOL
De huidige school is te klein. Ik denk dat elke
lezer dat inmiddels wel heeft meegekregen.
Sinds mei 2017 hebben we een nieuwe
Noachschool in het dorp. Een prachtig gebouw
met alle voorzieningen die we ons kunnen
wensen. Sinds dit schooljaar zitten de kleuters

samen met de psz De Klimaap in de voormalige
Regenboogschool. Inmiddels werken we heel
hard aan het realiseren van de uitbreiding van
de Noachschool aan de kerkweg. Er zijn al
mooie stappen gemaakt. De grond van familie
Middelkoop is aangekocht, er zijn verschillende
overleggen met de gemeente geweest en de
architect heeft de eerste tekeningen voor de
uitbreiding klaar!
Het huidige gebouw is 1000 vierkante meter.
De aanbouw wordt 600 vierkante meter.
Het plan is om naast de kleutergroepen,

de peuterspeelzaal en de buitenschoolse
opvang ook ruimte te bouwen voor een
kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 2 jaar.
Dit is een mooie voorziening voor ons dorp. In
de komende maanden zullen de plannen verder
besproken worden en zal de gemeenteraad
beslissingen gaan nemen over het budget dat
wordt vrijgemaakt. We verwachten dat het
leerlingaantal doorgroeit tot 216 leerlingen.
In 2008, toen ik hier directeur werd, waren er
108 leerlingen op school. Mooi om te zijn dat
het dorp Schoonrewoerd een bruisend dorp
is met veel kinderen! Dat geeft hoop voor de
toekomst!
ZORG VOOR IEDEREEN!
Dat staat op de Noachschool hoog in het
vaandel. Onder alle omstandigheden! Voor mij
is het fijn om deze keer iets te schrijven over
wat we met elkaar meemaken op school. Maar
het voelt ook dubbel, want het is voor mij
allemaal de laatste keer. Ik hoop te beleven
dat ik deze zomer met pensioen zal gaan. Dat
is beslist iets anders dan… Ik hoop deze zomer
met pensioen te gaan.
Maar aan alle goede dingen komt een eind. Er
is overal een tijd voor. Grijs was ik al en nu ben
ik ook officieel oud (genoeg om met pensioen
te moeten). Het maakt het afscheid straks (1
juli al!!) voor mij wel makkelijker nu er een
opvolger is waar ik al veel vertrouwen in heb.
Barthe Bassa-Verrips, oud leerling en al jaren
collega op school doet dit jaar de opleiding

voor Intern Begeleider (IB’er ) en maakt alle
onderdelen van het werk samen met mij mee.
Ik merk dat ik het heerlijk vind haar daarbij
te coachen. Ze is enthousiast en gedreven en
geniet van de studie en het werk. Dat laatste
is wel het belangrijkste deel voor mij.
Ik heb zolang er IB’ers bestaan plezier gehad in
het leveren van onze ZORG VOOR IEDEREEN!
en ik vertrouw erop dat zij , met het hele team,
verder gaat met de ZORG op de Noachschool
waar ik moet stoppen…
Hartelijke groeten, namens alle collega’s,
Kees de Korte, directeur Noachschool
Janneke den Hertog, IB’er Noachschool

Vlees te koop!
Op ons melkveebedrijf in Acquoy is plaats voor een aantal vleeskoeien. Dit
vleesvee is op ons bedrijf geboren en groot geworden. De hele zomer lekker
buiten gelopen en in de winter van goed voer genoten in de stal! Dit komt de
kwaliteit van het vlees ten goede.
Wie dit vlees wil proeven kan bij ons bestellen!
Alles is diepgevroren en verpakt per soort. Het vlees is verpakt per 2 lapjes en
gehakt per 500 gr.

Vleespakketten
5 kilo
-

pakket (€62,50)
2 kg gehakt
500 g tartaar
2,5 kg lapjes vlees
o Braadlappen
o Bieflappen
o Entrecote
o Sukadelappen
o Biefstuk
o Riblappen
o Soepvlees

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

Vlees per soortt
Vl
Soort
Gehakt
Tartaar
Bieflappen
Sukadelappen
Braadlappen
Riblappen
Entrecote
Biefstuk
Soepvlees
Riblappen
Rollade

Prijs per kilo
€9,€10,€16,€16,€16,€16,€18,€21,€12,50
€16,€15,-

Hamburgers per stuk €1,25
BBQ hamburgers per stuk €1,-

De lapjes vlees worden
evenredig verdeeld over de
pakketten.

Heerlijk vlees bestellen?
Mail naar fam.j.oskam@solcon.nl of app 0623170575.
Geef bij uw bestelling aan wat (vleespakket of vlees
per soort) u wilt en de hoeveelheid.
U kunt de bestelling, op afspraak, afhalen in Acquoy!

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

HSSC Inside: De bal rolt weer
De bal rolt weer, HSSC’61 is weer
open. De verlengde winterstop is
beperkt gebruikt voor trainingen
vanwege geldende maatregelen.
Ons eerste elftal, het vlaggenschip
van HSSC’61, heeft de winterstop
gebruikt voor een trainingskamp.
Dit trainingskamp werd opgezet
in het pittoreske Benidorm. Onder
de behaaglijke Spaanse winterzon
werden meerdere trainingen en
oefenwedstrijden afgewerkt. De
rest van het programma stond in
het teken van teambuilding.
Alle elftallen, senioren en jeugd, trainen weer
en maken zich op voor een verlate start van
het nieuwe seizoen, hopelijk een die helemaal
afgerond kan worden. Want na 2 seizoenen
die zijn afgebroken en geneutraliseerd is het
ook wel eens fijn om te voetballen om
de prijzen. Gezonde beweging en jolig
vertier in de voetbalweide is leuk maar
met elkaar winnen en mogelijk meedoen
om de prijzen maakt het voetbalspel
nog aantrekkelijker.
De vorige keer schreef ik voor u -de
Schoonrewoerder die minder bekend is
met de club- een korte introductie van
HSSC’61. Dit keer heb ik voor u een beleefde
aanbeveling voor uw agenda:
16 april 2022 om 14:30 op Sportpark
Het Plein, HSSC’61 1 - Everstein 1, beter
bekend als de derby der lage landen.
Voor mij persoonlijk en vele HSSC’61minnenden met mij een wedstrijd die alle
ingrediënten bevat die amateurvoetbal zo
mooi maken. Vijandigheid omdat het de club
van de andere kant van de A2 is en het dus
een burenruzie is. Een ruzie tussen gelijken,
namelijk 2 clubs die meerdere kleinere dorpen
vertegenwoordigen in de Vijfheerenlanden.
Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop en Leerbroek
nemen het op tegen Everdingen en Hagestein.
Zijderveld ligt er al jaren als een soort van
beide walletjes snoepend neutraal Zwitserland
tussen in. Zijderveld is het enige dorp in de
omtrek waar je op de dag van de derby met
een Oranje- Zwarte of Rood-Witte sjaal de deur
uit kunt stappen zonder dat je gegarandeerd
hoongelach of beschimpingen ten deel zullen

vallen. Al geldt dat ook weer niet
binnen alle Zijderveldse families
en kunnen ook daar de spanningen
hoog oplopen die dag.
Een voetbalclash met bekenden,
vaak
vrienden,
collega’s
of
kennissen. Een gevoel van afgunst
omdat de rood-witten jarenlang
op een aanzienlijk hoger niveau
voetbalden dan de oranje-zwarten.
Een tikje chauvinistisch en trots
omdat we als HSSC’61 al een aantal
jaren vaker winnen dan verliezen.
Ook ietwat nerveus omdat we begin dit
seizoen de kraker met een niet te misverstane
7-2 verloren daar aan de Lekdijk. Vijandigheid
tussen de dorpen die 2 keer 3 kwartier duurt.
Na afloop zal een aanhanger van de winnende
partij wellicht nog 1 of 2 flauwe
opmerkingen maken naar bekenden
van de andere kant. Daarna worden
de handen geschud en trekken zowel
spelers als supporters gezamenlijk
naar de kantine en vieren Everstein en
HSSC’61 samen een voetbalfeest zoals
het hoort.
De Schoonrewoerders met ook maar
een klein beetje gevoel voor HSSC’61 die zelf
niet hoeven te voetballen zullen er die dag bij
zijn als het even kan. Wellicht bent u die dag
nog vrij maar staat dit nog niet in uw agenda.
Ik wil u van harte uitnodigen op Sportpark
Het Plein. Ga een keer mee met uw buurman
of buurvrouw of die vriend of kennis ‘van de
voetbal’ en beleef een dagje amateurvoetbal
op niveau zoals het hoort te zijn.
Draait bij HSSC’61 dan alles om het eerste
elftal? Nee integendeel, in de volgende Klepper
vertel ik u graag meer over ons diverse
sportaanbod.
Tot snel op Het Plein!
Frank Lakerveld
Voorzitter HSSC’61
(Een en ander in deze uitnodiging onder
voorbehoud van coronamaatregelen etc. etc.
u weet intussen hoe dat werkt)

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

1755  9
1

17519 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

x Aangifte inkomstenbelasting
x Administratieve dienstverlening
x Jaarrekeningwerkzaamheden
Mike Verbeek
06-40497631
info@vsvb.nl | www.vsvb.nl
Steenovenweg 5 - Schoonrewoerd

Mogelijkheid voor diverse massages.
-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage

Margreet Klijn - v/d Berg
Anthoniuswerf 18
4145 NW Schoonrewoerd

Tel: 0345 -642461
Mob: 06-15861371
E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl

Praat uit de Raad
Laatste Keer

Er is een tijd van komen… en nu -na een
periode van 12 jaar- is het mooi geweest
en geef ik het stokje door aan de volgende
generatie. Voor de komende verkiezingen van
onze gemeenteraad heb ik me dan ook niet
meer verkiesbaar gesteld. En nee, ik ga niet
op m’n handen zitten of geraniums kweken
hoor, maar daarover straks wat meer. Dit is
wel een moment om even terug te kijken op
de ‘Praat’, op de ‘Raad’ en op ‘Wat nu verder’?
Terugkijkend op de ‘Praat’ en de stukjes die
ik schreef, heeft dat er zeker aan bijgedragen
dat ik op het dorp een steeds grotere kring
van bekenden tref, die me aanspreken op alles
wat met ‘De Gemeente’ van doen heeft. Het
aanspreken is wel veranderd in de loop der tijd.
Ging het in het begin vaak over stoeptegels,
lantaarnpalen en onkruidbestrijding, inmiddels
gaat het over andere thema’s.
Zo werd ik bijvoorbeeld steeds meer
aangesproken over bouwen en wonen op ons
dorp. Zeker na het stukje over de ‘Knarrenhof’,
bedoeld als woonvorm voor kleine gezinnen,
alleenstaanden van alle leeftijden die graag
een beetje naar elkaar omzien. Inmiddels
heeft de Dorpsvereniging geïnventariseerd
naar de behoefte en zijn er ruim 25 serieuze
gegadigden voor dit initiatief!
Ook word ik vaak aangesproken over de
contacten met de gemeente. Ondanks alle
goede bedoelingen van een wethouder die
speciaal voor Schoonrewoerd is (weet u
welke?) en een wijkambassadeur (enig idee
wie dat is?) blijkt het niet altijd eenvoudig om
de juiste persoon te vinden. Dan hoor ik vaak:
“Vroeger, bij Leerdam belde ik dan gewoon
met die-en-die en dan werd het geregeld!”.
Eigenlijk zou het nu ook nog steeds zo moeten
zijn.
Overigens: de wethouder voor Schoonrewoerd
is Christa Hendriksen en de (nieuwe)
wijkambassadeur is Joyce de Ruiter. Beiden
bereikbaar op telefoonnummer 088 - 5997000.

Wat betreft het raadswerk kan ik terugzien
op een drukke, intensieve periode. Eerst in
Leerdam met de vele interim-burgemeesters
en met interessante thema’s als de bouw van
de Broekgraaf, het Glaspark en de toenemende
aandacht en kosten voor jeugdzorg.
In Schoonrewoerd mocht ik meedenken over
de bouw van de nieuwe wijk Ooievaarszoom,
de bouw van de nieuwe Noachschool, die
overigens nu te klein blijkt te zijn, en over
de vernieuwing van de Dorpsstraat. De
samenvoeging van Leerdam met Vianen
en Zederik naar de nieuwe Gemeente
Vijfheerenlanden was ook wel intensief moet
ik zeggen. Vooral dat getouwtrek met twee
provincies: moet het Zuid-Holland worden of
toch Utrecht? De afloop is bekend!
In de Raad spelen deze oude ‘bloedgroepen’
overigens geen rol van betekenis meer. Daar is
de Vijfheerenlanden al wel goed geland. Zeker
ook met onze nieuwe burgemeester Sjors
Fröhlich, wonende in ons dorp!
Maar na 16 maart ’22 is het klaar voor mij.
En wat dan? Nou, inmiddels ben ik benoemd
als lid van de Bondsraad van de ANWB. De
grootste vereniging van Nederland met maar
liefst bijna 5 miljoen leden. De Bondsraad
zijn ongeveer 100 mensen uit het gehele
land die het bestuur en beleid van de ANWB
vormgeven en controleren. Dit gaat dus
over verkeersveiligheid, reizen, toerisme en
vakantie.
Komende tijd is het misschien ietsje rustiger
wat betreft de tijdsinvestering, maar zeker
ook wel weer leuk.
Tenslotte: Het ga je goed, tot ziens op ons
mooie dorp!
Vriendelijke groet,
André van der Leest
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Het is maar hoe je het bekijkt...
De stappen in deze Klepper gaan we zetten op
heel bekende paden. Vaak vind ik dat heerlijk.
Het gaat even niet om de nieuwe indrukken.
Tijdens zo’n overbekende wandeling ga je ‘naar
binnen’. Je hoeft je aandacht niet te richten op
je buiten omgeving en dus kun je toekomen
aan je innerlijke omgeving: je gedachten en
herinneringen. Gewoon stappen, mijmeren,
soms piekeren. Ritme pakken en tot rust
komen. Soms met mijn hoofd naar beneden,
dat is niet de juiste houding. Na ongeveer een
kwartiertje moet dat dus anders… Schouders
naar achter en neusje in de lucht… dat is beter.
Ik begin op de fiets en… ik ga niet alleen.

Heeft u het al
herkend
waar
we
wandelen
vandaag?
Nou
daar
gaan
we
dan. Niet teveel
woorden. Stappen.
Ik heb al gefietst,
dus de neus is al
omhoog en ik zoek
de beelden die ik
normaal niet zie.
Speciaal voor jullie,
want je bent hier
allemaal al eens
geweest, maar zag
je het zo?
We wandelen langs knotwilgen. Dat kan
hier in de streek bijna overal zijn. Wat een
kracht zit daar toch in. Ik voel me verwant

aan die bomen. Ooit deed ik een training en
moesten we een boom tekenen. Ik tekende
een knotwilg. Daarna moesten we vertellen
waarom die boom… Ik vertelde over mijn baan
op dat moment: vol in de storm, krampachtig
wilde ik blijven staan. Ik vertelde over wat er
allemaal tegenzat, hoe ik me ‘geknot’ voelde
in mijn plannen en dromen en dat ik toch…
net als die knotwilg… niet wilde loslaten en
elk voorjaar weer mijn plannen en dromen liet
uitlopen in de hoop dat… Terwijl ik nu langs de
net geknotte bomen loop, kijk ik naar binnen:
nog enkele maanden werken dan ga ik met
pensioen. Al dat werken, al dat knotten en
geknot worden heeft me beschadigd, getekend
net als die bomen. Mooie bomen. En ik? Heeft
het me ook mooier gemaakt? En sterker, beter
geworteld? Wat een mijmeringen…

Knotwilgen staan langs het water. Het is er
stil. Een enkele eend kwaakt. In een winter,
nog voor ik hier op Schoonrewoerd woonde,
heb ik hier geschaatst. Het ijs was diepzwart.
Soms sprong er een barst in, dat klonk over de
hele plas. Ik had een blaar, maar het was zo
prachtig, ik wilde door. Er waren lampen aan,
er werd gelachen en gesleed en gespeeld. We
hielden elkaar vast in een lange rij, allemaal
een slag naar links en allemaal naar rechts.
Zweet prikte onder mijn muts, ondanks de
koude wind. We riepen naar elkaar en zwaaiden
naar de vrienden op de kant. Ik kijk uit over
het water en proef weer de warme chocomelk.
De pluimen van het riet langs de kant leken
wuivende handen toen en nu weer.

Na het water komt
de dijk, die houdt het
water tegen. Zitten wij
aan de veilige kant of
juist niet? Dat vraag ik
me altijd af bij zo’n dijk
midden in het land. Het
water van de plas zal
zo snel niet stijgen. Er
is geen rivier of zee te
zien… Niet meer, niet
nu. Maar jaren geleden
werd
hier
wacht
gelopen, dijkwacht.
Vandaag moesten op mijn school drie klassen
naar huis, want zij hadden meer dan 3 zieke
leerlingen… Toen moesten alle leerlingen die in
Vianen woonden naar huis, want Vianen moest
evacueren. Zo raar… Veel onrust en onzekerheid. Dan zoek je naar houvast. Waar vond ik
dat toen? Ik weet het niet meer goed…

Genoeg beelden van vroeger en in mijn
innerlijk. Het laatste stuk van de wandeling
voert langs beelden en beeldjes. Een stukje
beeldentuin in Schoonrewoerd, ja hoor dat
hebben we ook. Herken je ze? Geniet ervan.

Tenslotte stappen we weer op de fiets.
Nog één stop: de boom met al die
paddenstoelen. Slecht voor de boom,
maar zo mooi om te zien. Ze lijken als
een optocht naar boven te klimmen of
juist als een waterstraal naar beneden
te stromen. Hoe kijk je ernaar? Op
of neer? Verval en schade of groei en
pracht? Het is maar hoe je het bekijkt.
Jolanda Lemcke

Op de dijk heb je uitzicht,
maar onderaan de dijk
heb je luwte. Grote fruitbomen staan daar. Niet
de wind is hun grootste
vijand, maar hun eigen
enorme
vracht
aan
vruchten en blad. Sterke
boom-armen
proberen
te tillen, soms worden
ze ondersteund, soms
breken ze af en blijft een
skelet staan.
Hoe oud zouden ze zijn?
60 jaar of 70 of meer?
Fruit, Vijfheerenlandenfruit, verwerkt tot heerlijk
perensap en draderige zoete stroop. Wat een
goed initiatief van de mensen achter Heerlijkheid Vijfheerenlanden. We gaan even zitten op
het bankje en nemen een beker sap.

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Nieuws van de Dorpsvereniging
Het laatste nieuws en berichten van het bestuur van DVS
2021, alweer een jaar om nooit te
vergeten
Zeer aan de late kant, maar toch wensen
wij alle lezers van onze unieke dorpskrant
een mooi en hopelijk beter jaar waarin
we weer op een voor ons normale manier
bij elkaar kunnen komen.
Wat zou het toch fijn zijn als we weer
een jaarmarkt hebben in ons dorp en
we als dorpsvereniging weer events
kunnen organiseren en faciliteren. Maar
het lijkt er op dat we er nu beter voor
staan dan vorig jaar om deze tijd met de
corona-crisis. We gaan dan ook met vol
vertrouwen 2022 in!
Vorderingen
renovatie
speeltuin
Schoonrewoerd-Oost
We zijn in de tijd weer een stapje dichterbij
onze nieuwe speeltuin in Schoonrewoerd-Oost
gekomen. We hebben in de afgelopen periode
veel overleg gehad met de tekenaar, hovenier,
grondwerker en een verantwoordelijke van de
gemeente om de zaken die waren veranderd
in de tekening te bespreken. Inmiddels zijn
we met elkaar overeengekomen hoe we het
gaan aanpakken. De financiering vanuit de
gemeente VHL is rond, we weten nu wat we
kunnen besteden aan de realisatie van de
speeltuin.
Het is nu afstemmen met de verschillende
partijen wanneer ze hun werkzaamheden
kunnen beginnen. Zodra we dat weten, zullen
we de omwonenden per brief op de hoogte
stellen van wat zij kunnen verwachten aan
werkzaamheden en hoe de speeltuin er
ongeveer uit zal komen te zien.
Schoonrewoerd 1.000 jaar
‘Theater aan de Wiel’
Ondanks alle corona maatregelen blijven
we hoopvol over ons feestjaar in 2023 voor
Schoonrewoerd 1.000 jaar. Begin januari
hebben we op een regenachtige vrijdagmiddag
kennis gemaakt met Paulien Lemmen. Kirsten
Robben en Paulien zijn de drijvende kracht
achter Link Locatietheater. Na een fikse bui
zijn we naar buiten gegaan en hebben Paulien
ons mooie rondje Wiel laten zien. Onderweg
borrelden de ideeën voor een theaterwandeling
in juli 2023 verder op. Onverwacht zijn we ook
langs Wim Scherpenzeel geweest, hij onthaalde
ons gastvrij en vol verhalen. Wim vertelde ons
dat het discutabel is of Schoonrewoerd echt

wel in 1023 is ontstaan. Maar voor een feestje
is hij zeker in en wil daar ook zijn medewerking
aan verlenen!
Onze kerstboom in Coronatijd 2021
Helaas was er ook dit jaar geen gezamenlijke
kerstboom viering op ons dorp. Zomaar voorbij
laten gaan wilden wij ook niet dus werd er
toch besloten om de boom te plaatsen. Maar
alleen een boom met lichtjes vonden wij
niet genoeg. We hebben daarom op beide
locaties van de Noachschool knutselwerkjes
uitgedeeld. Geweldig dat er zoveel kinderen
hun versiering in de boom hebben gehangen.

Dankzij jullie was de boom weer prachtig
versierd. BEDANKT!
We hopen de volgende viering weer gezamenlijk
op het dorp te doen.
En onze dank gaat ook weer uit naar Geuf
Middelkoop en Henk Middag. Zij hebben er
weer voor gezorgd dat de boom geplaatst werd
in de speciale grondkoker op de Brink voor de
grote kerk.
Oplaadpunten elektrische auto’s
een oproep
Er zijn steeds meer Schoonrewoerders met
een elektrische auto. Maar er zijn nog geen
voorzieningen zoals laadpalen. Dat betekent
dat bewoners de auto opladen door deze op de
stoep te parkeren en dan via een lang snoer
door de brievenbus in het eigen stopcontact
stroom halen. Dit betekent dat voetgangers
niet fatsoenlijk over de stoep kunnen lopen
en het kan je een boete opleveren. We willen
dan ook kijken of er openbare elektrische
laadpunten kunnen komen in Schoonrewoerd.
Daar hebben we jullie hulp bij nodig:
Doe een suggestie waar de laadpalen zouden
moeten komen. Zelf denken we aan drie
punten: Dorpsstraat, een in Oost en een in
West. Maar misschien moeten er meer komen?
Zo ja, waar? Suggesties zijn welkom op ons
e-mailadres: dorpsverenigingschoonrewoerd@
gmail.com
Wijkschouw
Eind november 2021 is op initiatief van een paar
bewoners een wijkschouw gehouden. Hierbij
waren onder meer een verkeersdeskundige
en de wijkambassadeur vanuit de gemeente
aanwezig.

De volgende punten zijn besproken en
vastgelegd in een verslag:
- Overlast vrachtverkeer Amaliastraat
- Veiliger
oversteken
Dorpsstraat
voor
kinderen op weg naar school
- Fout parkeren op de hoek Dorpsstraat –
Overheicop
- Oplaadpunten elektrische auto’s
- Overlast parkeren van fietsen op de stoep
tegenover de Zwaan
- Voetbalveldje voor de kinderen
- Voortgang speeltuin Oost
Over de oplaadpunten voor elektrische auto’s
en speeltuin Oost hebt u al kunnen lezen. De
andere onderwerpen uit deze wijkschouw zijn
nog in ontwikkeling. Wordt dus vervolgd.
Verkiezingsactiviteit
Met het schrijven van dit artikel zijn we aan
het broeden op een kleinschalig en coronaproof event om de politieke partijen de kans te
geven
hun
programma
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen te promoten en
bewoners van ons dorp te spreken. We denken
aan een buitenactiviteit midden op het dorp op
een zaterdagmiddag eind februari / begin
maart. Als dit toegestaan wordt publiceren we
het programma via onze Facebookpagina en
op een poster bij de middenstanders in ons
dorp.
Bestuur Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Gijs Kool Schrijft
•
•
•
•
•
•
•

Journalistieke producties
Webteksten
Tenders
Communicatie
Simplificatie
Creative Writing
SEO

Gijs Kool denkt mee!
• PR
• USP

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

Gijs Kool Schrijft |

Gijs Kool Schrijft
Dorpsstraat 27
Schoonrewoerd
06-51502379

@TeGijs |

Gijs Kool

ACTIVITEITENKALENDER
februari
vanaf 2 februari

za & zo

13 februari
22 februari
24 februari

vanaf 18:00 uur

eind februari/ begin maart
maart
3 maart
10 maart

9:00-12:00 uur

16 maart
20 maart

Expositie Riet Stevens, De Schaapskooi
(za van 10:00 uur, zo vanaf 13:00 uur)
Excursie Radio Kootwijk, Natuur- & Vogelwacht
(natuurcentrum.nl)
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Presentatievond Scandinavië, De Schaapskooi
Natuur- & Vogelwacht (natuurcentrum.nl)
Verkiezingsactiviteit Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
Presentatievond Onder water in Zeeland, De Schaapskooi
Natuur- & Vogelwacht (natuurcentrum.nl)
Gemeenteraadverkiezingen
Excursie Oeverlanden van het Hollands Diep,
Natuur- & Vogelwacht (natuurcentrum.nl)
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

22 maart

vanaf 18:00 uur

april
7 april
16 april
26 april
27 april

9:00-12:00 uur
14:30 uur
vanaf 18:00 uur

Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
HSSC’61 1 - Everstein 1, Sportpark Het Plein, Hei- en Boeicop
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Koningsdag

mei
5 mei
14 mei

9:00-12:00 uur

Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
Ambachtsdag, Ambachtsplein

-

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

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd
r

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

Partycentrum Schoonrewoerd
Met:
i Het Dorpshuis
Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc.
i Partyservice
Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten.
We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet,
een BBQ of een diner.
i Verhuur Partybenodigdheden
o.a. taps, tenten, tafels, stoelen en serviesgoed.
Jan Harlaar
Kon. Julianastraat 22-24
4145 KM Schoonrewoerd
Tel: 0345-641463 Fax: 0345-641514

