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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdvierenveertig

De maanden april en mei zijn de lentemaanden: 
de cyclus van groei begint opnieuw. Buiten is 
kleur te zien. Er is meer en langer licht, dat 
geeft moed en energie. In deze Klepper kunt u 
lezen over alle energie in ons dorp: het bruist 
en gonst, het kleurt en verwarmt. 

Er zijn een aantal artikelen in deze Klepper die 
beginnen met de zin: het kan weer, we mogen 
weer of iets van die strekking. En wat is dat 
fijn: Koningsdag mogen we met elkaar  vieren, 
niet ieder op eigen deurdorpel, maar lekker 
weer pannenkoeken eten, vrijmarkt op het 
dorp en spelletjes doen. De Oranjevereniging 
presenteert in deze Klepper leuke plannen. 
De Jaarmarkt, wat hebben we die gemist! 
Dit jaar gaat hij door. We kunnen familie en 
vrienden weer uitnodigen voor een rondje 
markt en bijpraten.
De Dorpsvereniging kijkt al verder vooruit: het 
30 jarig bestaan van de DVS en straks in april 
2023 de start van 1000 jaar Schoonrewoerd. 
We kunnen en mogen VIEREN in alle vrijheid. 
Hoe kostbaar dat is, beseffen we nu extra. Nu 
het virus minder schade toebrengt. Nu met op 
ons netvlies beelden van oorlog, dichtbij.  

Er vinden in april en mei maar liefst twee 
concerten plaats in ons dorp: op 23 april een 
benefietconcert voor hulp aan Oekraïne en op 
21 mei een concert waarvan de opbrengst gaat 
naar Water-for-Life. Beide doelen en concerten 
worden in deze Klepper nader beschreven.  

Genieten kunnen we ook van de vele vogels in en 
om ons dorp. Bas Middelkoop staat op verzoek 
bij één vogel wat langer stil. Dit keer is dat: de 
Wielewaal. Bij de Natuur- en Vogelwacht staan 
weer leuke excursies op het programma en op 
SchaikseWeelde wordt hard gewerkt aan een 
mooie plek voor alles wat leeft en aandacht 
besteed aan wat je daaraan en daarmee kan 
doen. De Heerlijkheid VijfHeerenlanden breidt 
haar assortiment, bekendheid en plannen uit. 
Er is veel te vertellen.
We maken nader kennis met onze dorpelingen: 
met de bewoners van de pastorie, met Friso 
de Korte, die wil later leraar worden op een 
basisschool, een jongen naar mijn hart! Wilma 
de With hebben we met 50 vragen de hemd 
van het lijf gevraagd. Voor ‘praat uit de raad’ 
zijn we iets buiten onze grenzen gaan zoeken: 
Pascalle van Hemert uit Zijderveld zet deze 
rubriek voort. Isabelle Langerak schrijft over 
de besteding van de Kerstcollecte en Dirk de 
With zat op het stembureau, daar maak je ook 
van alles mee. 

Tenslotte: hoewel de Klepper weer goed 
gevuld is, zoeken we eigenlijk nog een jonge 
journalist. Iemand die het leuk vindt om te 
schrijven, om te vragen, om te speuren naar 
nieuwtjes. Een frisse blik, een andere kijk, een 
spannende strip, een beeldverhaal, een vlog 
(of hoe je die maakt)… Ben je ergens tussen 
de 10 en 21 jaar… je bent zeer welkom! Bel 
of schrijf naar de redactie van de Klepper. Je 
vindt ons op de colofonpagina en daar zetten 
we graag jouw naam bij…

Ik vergeet bijna de vlag, de Schoonrewoerdse 
vlag… Je kunt die bestellen! 
Ga maar lezen… geniet ervan… 

namens de redactie van De Klepper, 
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 145 is vrijdag 3 juni. Klepper 145 
zal rond 24 juni worden bezorgd.

 INHOUD 
50 vragen: Wilma de With 17 
Activiteitenkalender 57 
Ambachtsdag 21 
Benefietconcert: Fridman & Von Tilzer 33 
Besteding opbrengst collecte Kerstnacht 9 
Collecte Hersenstichting 43 
De Schoonrewoerdse Zoekvreter 45 
Dirk de With helpt op het stembureau 27 
DVS Nieuws 47 
Gereformeerde kerk: Water for life 19 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden 13 
HSSC ‘61 Inside 37 
Jaarmarkt 2022 25 
Kinderhoekje 31+46 
Kookboek van Schoonrewoerd 25 
Mijn vogel in beeld: De Wielewaal 23 
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’ 21 
Noachschool 35 
Oekraïense vluchtelingen in de pastorie 51 
Oranjevereniging: Programma Koningsdag 29 
Ouderenkontakt 55 
Pagina 16±: Friso de Korte 38 
Praat uit de Raad: Kennismaken 43 
SchaikseWeelde, herfst & lente 5 
SCHOONrewoerd heel SCHOON 41 
Voedselbankjes 8 
Wie volgt familie Bakker op? 11 



"Uw tanden mogen gezien worden"

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

 
 

Medisch Pedicure 
Diabetische, Reumatische en 
Oncologische voet. 

 
 
 
 
 
 
 
Kirstie Kuipers 
Kalverweg 15 
Schoonrewoerd 
06-19292749 
www.pedicuremetzorg.nl 
pedicuremetzorg@hotmail.com 

HET ADRES VOOR UW AFVAL 

TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING 
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd 
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440 



We volgen de seizoenen op 
SchaikseWeelde, het stukje land aan de 
Schaikseweg, grenzend aan de plas en 
de boomgaarden. Dat stukje land waar 
plannen worden gemaakt, inspiratie 
wordt gevonden, samenwerking wordt 
vormgegeven en waar duurzaamheid, 
natuur en educatie centraal staan. 

We zouden terugkijken op het seizoen: herfst. 
Door allerlei omstandigheden komen we pas in 
maart weer aan een bezoek toe. De zon schijnt, 
de temperatuur is heerlijk, de forsythia bloeit 
prachtig: eigenlijk is het al lente. Sylvia en 
Floris zijn buiten, we schuiven aan op onze - 
bijna vertrouwde - plekjes aan de buitentafel. 
Er is weer veel veranderd: ik zie een robuuste 
blokhut, het terrein is opener en lichter, overal 
staat nieuwe aanplant en ik zie een aarden 
wal, die was er niet de vorige keer…. 

Natuur, Educatie en Duurzaamheid
Het gebouw in het midden is nog niet 
veranderd. “We hebben veel overleg met 
de gemeente gehad,” zegt Floris, “maar die 
raderen gaan bijzonder traag. We mogen geen 
woning bouwen, dat is duidelijk. Wel mag 
er een educatief centrum komen. Daarvoor 
hebben we nu de financiële middelen niet. 
Dus dat moet wachten… maar het overleg 
en de plannen gaan door.” Het overleg met 
de gemeente heeft toch wel wat opgeleverd. 
Sylvia vertelt: “Investeren in duurzaamheid 
is wat de gemeente wel 
wil. Er is geld beschikbaar 
gesteld om te onderzoeken 
naar wat er op het gebied 
van Natuureducatie en 
Duurzaamheid gedaan 
wordt op dit moment en 
hoe die initiatieven kunnen 
worden gebundeld. Wij 
heten nu dus: NDE-centrum 
SchaikseWeelde (Natuur 
en Duurzaamheids 
Educatie-centrum). We 
hebben een adviseur in 
de arm genomen om dat 
onderzoek te doen en de 
rapportage te schrijven.”

Vanuit die onderzoeksvraag 
is er contact gelegd met 
verenigingen, stichtingen 

en projecten op het gebied van NDE. Sylvia 
noemt o.a. Hestia’s Hof; de Natuur- en 
Vogelwacht, Buurttuin Meerkerk en zegt 
er nadrukkelijk bij: “We willen ook overleg 
bijvoorbeeld met Betuwe Wind, met het 
voedselbos Lingehout en het natuurcentrum 
in Culemborg en Gorinchem. We hebben via 
Vluchtelingenwerk contact met statushouders. 
Zij teelden in hun thuisland zelf hun groenten 
en kruiden. Het is waardevol om ervaringen uit 
te wisselen. Een vrijwilligster uit Turkije leert 
de taal en deelt haar kennis en kunde.”  

Scholen worden ook benaderd: daar ligt de kans 
om via educatieprojecten draagvlak te creëren 
en te vergroten en inzichten om te buigen.  
“Komende maandag ga ik met Jack Jansen, 
onze adviseur, naar het directeurenoverleg van 
de scholen. We gaan er de vraag neerleggen: 
hoe krijgen we NDE hoger op de agenda van 
de gemeente, zodat er weer geld komt voor 
educatieprojecten? Want scholen willen wel, 
maar de geldkraan is dichtgedraaid door de 
gemeente. En uiteraard gaan we in overleg 
over: wat kunnen wij als NDE-centrum voor 
de scholen doen?” 

Sylvia’s ogen gaan stralen als ze opsomt waar 
ze zelf aan denkt en wat ze nu ook al met 
kinderen doet: workshops over planten, over 
koken, o.a. met Karla uit Schoonrewoerd. Er 
is een (moes)tuin project gestart, waarbij er 
eerst een film wordt getoond over 100 jaar 

SchaikseWeelde, herfst & lente
deel 4



moestuin in Amsterdam. “Ja, in 
Amsterdam… dat verwacht men 
dan niet… Tegelijk denken mensen 
dan snel: ja, in de stad is dat 
nodig, maar hier op een dorp toch 
niet? Het is soms zo verrassend 
dat mensen denken dat we hier 
in de Vijfheerenlanden toch best 
veel natuur hebben: weilanden, 
boerenland en boomgaarden, maar 
als je dan aantoont dat de variatie 
aan soorten helemaal niet zo groot 
is (veel van hetzelfde) en uitlegt 
dat variatie juist nodig is voor 
bijvoorbeeld een rijk insectenleven, 
wat weer nodig is voor bestuiving 
van de boomgaarden, dan zie je 
dat men verbanden, nieuwe kansen 
gaat zien. Het biedt de opstap naar aandacht 
vragen voor biodiversiteit, aan de slag gaan 
met bijvoorbeeld stadstuin-projecten.”   

Er liggen kansen voor het oprapen: rond de 
buurttuin ‘Noordertuin’ in Leerdam liggen drie 
scholen. Er is ook een kooklokaal. Daar moet 
het toch lukken om met de kinderen naar 
buiten te gaan, met de kinderen aan de slag 
te gaan met verbouwen van voedsel en het 
verwerken ervan. Met kinderen werken aan 
Natuur-en Duurzaamheidseducatie ligt hier 
op de stoep van de school voor het grijpen. 
Floris benadrukt: “We willen bewustwording 
bevorderen. We willen niet dwingen, daar ben 
ik wars van. Laten zien dat het anders kan, 
in gesprek gaan en samen uitproberen, daar 
geloof ik in.”

Planten en plannen voor de toekomst
We gaan terug naar de herfst/winter: wat is 
er toen gedaan? “In november hebben we een 

voedselbosweekend georganiseerd hier op 
SchaikseWeelde,” vertelt Sylvia. “Er hebben 
zo’n 15 mensen aan deelgenomen. Mensen 
van dichtbij uit Everdingen en de eigenaars 
van ‘Linges Landje’ en ook mensen van verder 
weg, die een B&B boekten voor het weekend. 
Bouwie Greenman, voedselbosdeskundige, en 
Monique Wijn, ecologe, waren hier en deelden 
hun kennis. Het hele weekend is er veel 
geleerd steeds in combinatie met dingen doen: 
echte workshops dus. Er werd verteld over 
het losmaken en opbouwen van de bodem en 
dat werd dan meteen in praktijk gebracht. We 
hebben veel over soorten planten gehoord en 
meteen ook heel veel aangeplant.” Sylvia en 
Floris hadden eerder al een grote hoeveelheid 
planten uitgezocht en aangekocht. Bij alle 
nieuwe aanplant is ook meteen de soortnaam 
gezet. “Aan de sprieten en kale takken kun je 
die planten echt niet herkennen, daar moet 
een bordje bij. Een enorme klus! Gelukkig 
was het - net als nu- prachtig weer. We 



konden buiten lunchen, een 
biologische lunch, uiteraard. 
Het was erg gezellig en heel 
waardevol voor het leggen 
van contacten, voor het 
netwerken.” Sylvia en Floris 
kijken met veel voldoening 
terug op dat weekend in 
november. 

Er is tot ver in de 
wintermaanden hard 
gewerkt. Er zijn olijfwilgen 
aangeplant en kruipende 
frambozen, eetbare Hibiscus 
en daglelies (waar de 
bloemen eetbaar van zijn). 
Er zijn paden aangelegd.  Een 
deel van de wilgen aan de 
rand is gesnoeid, waardoor 
er meer licht op het terrein 
komt. Er zijn verfplanten 
aangeplant en gezaaid. “Het 
is leuk om met natuurlijke producten stoffen te 
verven. Dat kun je ook heel goed met kinderen 
doen.” Zo blijft Sylvia wijzen op activiteiten om 
samen te doen, om met kinderen te doen. 
Er waren ook plannen om een soort van 
openluchttheater te bouwen. Ook de cultuur-
aspecten zouden dan een plek kunnen vinden. 
Sylvia schudt het hoofd: ”Helaas, het project 
‘Tegels Wippen’ leverde weinig stenen op. 
Dus daar hebben we nog niets van kunnen 
realiseren. De plannen hebben we nog steeds, 
nu nog de stoeptegels, liefst 30x30…” 

Zevenblad, zo fijn voor de pesto
We gaan een rondje lopen. Sylvia wijst op 
wat is gedaan, en verzucht ook steeds: “… 
Dat moet nog gedaan worden,… daar zijn we 
nog niet aan toe gekomen…” Ik begrijp het: 
het plan in het hoofd is veel grootser dan wat 
we nu zien. “Maar,” verzeker ik haar: “… er is 
echt veel gedaan! Er is alweer zoveel anders 
dan toen ik hier de laatste keer was.” We lopen 
naar de blokhut. Wat een prachtig robuust 
gebouw! Sylvia wijst naar de stukken stam 
en de vele takken op de grond. “Daar zie je 
de stormschade van laatst. We hadden in de 
ochtend nog met de vaste vrijwilligersgroep 
gewerkt tot rond half twee. Toen ging het toch 
wel fors waaien en de lucht werd zo donker… 
de storm heeft de grote spar omgeblazen. Hij 
viel deels op de nieuwe blokhut en beschadigde 
het dak. Buurman Rijk, de bouwer van dit 
mooie gebouw, heeft de schade alweer 
hersteld. We zijn heel blij met de blokhut. Er 
is ruimte om spullen op te slaan en onder de 

grote overkapping kunnen 
workshops en overleggen 
plaatsvinden aan een lange 
tafel. Op de overkapping 
komt nog een groen dak. De 
voedselboxen van Sitopia 
(zie vorige Klepper: de 
kring van makers (de lokale 
producenten) en opmakers 
(consumenten die lokale 
producten bestellen)) worden 
hier steeds klaargezet.”

Aan de andere kant van 
het pad is een wal gemaakt 
waarop bomen en struiken 
zijn aangeplant. Het is een 
halfronde vorm en in de 
kom in het midden is een 
waterpomp geplaatst. Het 
watergeven kan dus nu met 
grondwater. “We gaan er een 
speelplaats voor de kinderen 

maken. Spelen met water is altijd heerlijk,” 
zegt Sylvia. Langs de buitenranden van het 
terrein zijn de stammen opgestapeld van de 
omgezaagde bomen. Het biedt beschutting 
tegen de wind en veel schuilplaatsen voor de 
insecten, vogels en kleine zoogdieren. 
Overal komt nu het groen op. Veel zevenblad, 
voor veel mensen een gruwel van een plant in 
de tuin. Sylvia kijkt er anders naar: “Je kunt 
er heerlijke pesto van maken, van mij mag het 
groeien.” Het tekent Floris en Sylvia: anders 
kijken naar onze omgeving. Sylvia zegt:” Wij 
willen niets forceren. Onze passie ligt echt bij 
het landschap hier, bij onze eigen omgeving. 
Wij zijn zelf van hier en voelen ons verbonden 
met dit landje, met deze regio. Wij willen het 
loket, het coördinatiepunt zijn en samen met 
anderen bouwen aan diversiteit in de natuur, 
aan respect voor natuurlijke processen en 
duurzaamheid, aan bewustwording van onze 
rol daarin en via educatie mensen betrekken 
en handvatten geven om te werken aan een 
betere leefwereld.”  

Inmiddels druppelen de eerste vrijwilligers 
binnen. Zij gaan samen aan de slag, lekker in 
de zon. De vogels om ons heen fluiten, grote 
hommels zoemen voorbij, wat een wonderlijke 
plek is dit toch. We nemen afscheid en beloven: 
we komen terug. 

Jolanda & Hans Lemcke



VoedselBankjes
Als u deze Klepper voor u heeft is inmiddels 
voor de derde keer alles opgehaald uit de 
voedselbankjes. Momenteel zijn er al 20 
geplaatst door het hele dorp. Nog niet alle 
straten zijn van hun eigen bankje voorzien, 
maar de contacten lopen hierover inmiddels 
met een aantal mogelijke adressen. Uit prak-
tische overwegingen zijn er inmiddels wel 
diverse straatcombinaties gemaakt, zodat er 
voor meerder straten één inleverpunt is.

Zoals u weet, valt de ophaaldag altijd samen 
met de ophaaldag van het oud papier. Hiervan 
wordt de datum gepubliceerd in de Klepper, 
zodat u steeds de mogelijkheid heeft om te 
zien wanneer het weer zover is.

Was het eerst de bedoeling om de ophaalronde 
te starten in de middag zodat iedere chauffeur 
ook weer op tijd aan de avondmaaltijd thuis 
zou kunnen deelnemen, hebben we ook hier 
uit praktische overwegingen de tijd verschoven 
naar rond de avondmaaltijd. Uitzonderingen 
kunnen altijd voorkomen. Op een heel aantal 
adressen wordt zoveel ingezameld dat het niet 
meer in de bankjes past en moet het bij de 
mensen binnen opgeslagen worden. Daarom 
moeten we steeds even aanbellen om te horen 
of er ook binnen nog de nodige dozen staan.

Hartverwarmend om te zien hoeveel er wordt 
gegeven in ons mooie dorp. Om u hiervan een 
indruk te geven tellen we in iedere ophaal-
ronde globaal het aantal artikelen. In de 
tweede ophaalronde ging het aantal al net 
over de duizend artikelen!

Op dit moment zijn er voor het ophalen 5 
vaste chauffeurs en twee helpers beschikbaar. 
Ook kunnen we een beroep doen op 2 reserve 
chauffeurs mocht dat een keer nodig zijn. 
Alle verzamelde artikelen worden op woens-
dagmorgen weggebracht en afgeleverd bij de 
voedselbank. Dit proberen we zoveel mogelijk 
bij toerbeurt te doen. Daarnaast wordt er 
vanuit twee verzamelpunten alles door de 
straatcoördinatoren zelf weggebracht omdat 
men al gedurende langere tijd een relatie heeft 
opgebouwd met de Voedselbank.

Schroom niet om contact op te nemen met 
de dichtstbijzijnde straatcoördinator. Een heel 
aantal van hen heeft inmiddels een straatapp 
aangemaakt zodat er korte communicatielijnen 
ontstaan. Men heeft dan de mogelijkheid om u 
een herinneringsberichtje te sturen kort voor 
de ophaaldag. Maar ook kan men een extra 
berichtje sturen als er speciale artikelen zijn 
waarvan men tekorten heeft bij de Voedsel-
bank en het noodzakelijk is om dit extra onder 
de aandacht te brengen om tot een oplossing 
te komen. Hiervoor is een speciale coördi-
nator werkzaam die namens de Voedselbank 
contact opneemt met de straatcoördinatoren 
in Schoonrewoerd.

Spreekt u elkaar gerust aan in de straat waarin 
u woont om zo het belang van dit project te 
onderstrepen, maar vooral om elkaar enthou-
siast te maken om mee te doen. Het is o zo 
noodzakelijk!

Namens alle betrokkenen 
bij de voedselbankjes



Het geld dat tijdens de kerstnacht-
dienst is opgehaald is besteed aan 
voedsel. Voedsel voor kwetsbare 
families. Zij hebben, vanwege de 
huidige situatie in Afghanistan, aan 
veel gebrek, maar vooral hebben 
zij niet genoeg te eten. Volgens 
de Verenigde Naties hebben bijna 
23 miljoen mensen, meer dan de 
helft van de bevolking, te maken 
met extreme honger. Dit is vijf keer 
zoveel als voor de machtsovername 
door de Taliban. Het is ook een erg 
koude winter (geweest), wat de 
nood nog extra hoog maakte. 

De voedselpakketten die zijn uitge-
deeld kostten ongeveer 70 dollar 
per pakket. Een pakket bevat basis-
behoeften zoals rijst, linzen, brood, 
bonen, meel, olie, kikkererwten en 
melk. Eén pakket kan een familie 
van 6 tot 8 mensen voor een maand 
ondersteunen. De families zijn gese-
lecteerd en pakketten zijn uitge-
deeld door vrijwilligers.  Dus al het 
geld is besteed aan de voedselpak-
ketten, aan de mensen die het nodig 
hebben. 

Ik wil iedereen die heeft bijgedragen 
nogmaals van harte bedanken. Uw 
donatie is ontzettend goed terecht 
gekomen en heeft een enorm 
verschil gemaakt in de situaties van 
een heleboel families! 

Isabelle Langerak

Bericht van ver - Bericht van Isabelle Langerak - 
Bericht over de besteding van de collecte in de kerstnachtsamenkomst



www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl 

 Ontwerp – aanleg - onderhoud 

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag! 

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093 

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

Groet, Lennart de Bruin 

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

I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

verf 
behang
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raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



Coba en Gerrit Bakker uit Schoonrewoerd 
bezorgden - samen met Gerrits broer 
Floor - bijna dertig jaar de kranten in 
Schoonrewoerd. Maar na het overlijden 
van Floor op 71-jarige leeftijd in januari, 
besloten Coba en Gerrit te stoppen. Maar 
is er een opvolger te vinden? Gijs Kool, 
freelance-journalist, zocht ze bezorgd op 
voor een verhaal in AD Rivierenland (de 
krant die nu ietwat krakkemikkig bezorgd 
wordt). 

Er ging geen werkdag of zaterdag voorbij of 
zowel AD Rivierenland als Trouw de Verdieping 
lagen me al op te wachten op de mat bij 
de voordeur. Dat was een van de meest 
ondergewaardeerde vanzelfsprekendheden 
van mijn bestaan, blijkt nu de familie Bakker 
na dertig jaar de wekker niet meer zet voor de 
kranten. 
De situatie is nu als volgt: een oudere man 
komt ergens rond de middag voorrijden (met 
elke week een andere auto, zo lijkt het) en 
bezorgt de krant vol liefde. Iets te laat, maar 
het is beter dan helemaal geen krant. Wees 
dus aardig voor deze bezorger uit Utrecht 
die per dag zo’n 500 kranten bezorgt omdat 
niemand anders het wil doen. 

Dus… Om in dit stuk voor De Klepper maar 
direct met de deur in huis te vallen: wie in 
Schoonrewoerd wil er voor dag en dauw 
opstaan, naar Vianen rijden om de stapel 
kranten op te halen en vervolgens 1,5 tot 2 uur 
lang, precies voor zeven uur in de ochtend, alle 
kranten bezorgen? Verdiensten per maand: 
zo’n 500 euro. 

Bij Coba (62) en Gerrit (64) Bakker was het 
de afgelopen jaren vaste prik: de wekker om 
half vier. Om zeven uur ‘s ochtends hadden 
ze, samen met broer Floor, alles bezorgd 
en vertrok Gerrit naar zijn boomgaard en 
werkte Coba verder als doktersassistente in 
Leerbroek. 

De ‘krantenbezorg-dynastie’ begon 28 jaar 
geleden, toen Ferry (zoon van Floor) op z’n 15de 
samen met zijn zus Ivonne een krantenwijk 

nam om met de opbrengsten 
daarvan zijn eerste brommer te 
kunnen kopen. Inmiddels zijn er 
28 jaren verstreken. Ze vertellen 
me over hun krantenbezorg-
avonturen vlak nadat ze gestopt 
zijn in februari. Ook neef Ferry is 
aangeschoven. 

Engelse brievenbus
Gerrit staat op om z’n zooltjes 
met ijzeren spijkertjes te 
pakken. Tijdens dagen van 
gladheid bond hij ze onder, om 
niet onderuit te gaan. Gerrit en 
Coba zagen overigens de gekste 
dingen: huizen met openstaande 
voordeuren, gesloten voordeuren 

waar de sleutel nog in hing, donkere hoekjes 
zonder lampen, opengebroken straten en ook 
hun grootste vijand: ‘Engelse brievenbussen’. 
,,Brievenbussen met de gleuf zo hoog, dat het 
lastig is er een krant in te ‘vouwen’’’, schetst 
Coba. 

Hondjes
Dat Coba en Gerrit zo lang de kranten 
bezorgden, was om hun broer Floor te helpen. 
Een aantal jaar geleden kreeg Floor een 
hersenbloeding. Hij bezorgde vanuit zijn witte 
Volkswagen Caddy toch door, ondanks uitval 
aan de linkerkant van zijn lichaam. Coba en 
Gerrit deden de wijken van het dorp. De ietwat 
anonieme Floor, vooral bekend om z’n auto en 
z’n hondjes die hem altijd vergezelden, stierf 
in januari aan een fataal herseninfarct.  

Met veel liefde kijkt Coba naar haar neef Ferry 
(42), die in de jaren dat zijn vader Floor nog 
bezorgde bij zijn vader instapte als het glad 
was. ,,Hij ging nog altijd met hem mee, om 
ervoor te zorgen dat hij niet uit hoefde te 
stappen en zo geen kans had om te vallen.’' 

Familie Bakker is gestopt met kranten bezorgen, 
maar wie volgt ze op? 



Idyllisch 
Gerrit merkt op dat het kranten bezorgen vaak 
idyllisch wordt voorgesteld - met fluitende 
vogeltjes, ontluikende zomerdagen en 
gezellige ontmoetingen - om jonge mensen 
over te halen voor dag en dauw op te staan 
voor de krantenronde. ,,Maar ik heb het nooit 
echt leuk gevonden’’, vertelt hij eerlijk. ,,Sinds 
tien jaar was de organisatie slecht. De kranten 
werden ’s ochtends bij ons huis gebracht, 
maar sinds vorig jaar moesten we ineens zelf 
naar Vianen rijden en daar kregen we geen 
cent extra voor.’’ 

Dat betekende nog vroeger opstaan, terwijl 
Gerrit en Coba elke avond al probeerden om 
half tien op bed te liggen. ,,In de winter lukt 
dat wel, in de zomer is dat lastig.’’
Ook de Telegraaf op Zondag was geen favoriet 
van Gerrit en Coba. ,,Kon je die ene dag dat je ’s 
ochtends vrij was, ook nog op pad. Het gevolg 
was dat de maandagkrant zo dun bleek, dat 
je die zes keer moest dubbelvouwen. Anders 
kreeg je hem niet in de brievenbus gestoken.’’ 

Vroege Vogels 
Over de toekomst van de krantenbezorging is 
Gerrit niet positief. ,,In het depot, waar we elke 
ochtend onze kranten haalden, lopen veelal 
oude mensen. Er komt zelfs een mevrouw in 
een scootmobiel kranten ophalen. Jeugd is 
daar niet meer te vinden.’’

Dus… Wie na dit verhaal alsnog dolenthousiast 
is geworden over het bezorgen van kranten, 
geef je vooral op via krantenbezorgerworden.
nl. 

Misschien kunnen we er in Schoonrewoerd 
over nadenken om een soort bezorgpoule te 
maken, dat we maar een dag per week aan 
de beurt zijn en het geld aan het goede doel 
geven? Nou ja, wellicht het overdenken waard 
voor een aantal enthousiaste vroege vogels. 
Voor wie denkt: ‘Dat is echt iets voor Gijs’, 
verwijs ik naar de meest gebruikte uitspraak 
van de 21ste eeuwse Nederlandse ‘filosoof’, 
beroeps-overdrijver en chateau-behanger M. 
Meiland: “mij niet bellen.” 

Gijs Kool



De snoeiers van het Zuid-Hollands 
Landschap zijn sinds 14 maart druk 
in de weer met het snoeien van de 
hoogstambomen aan de Wiel van 
Bassa. Een aantal vrijwilligers is 
hierbij betrokken met opruimen van 
het snoeihout en voorzichtig de kunst 
van het snoeien afkijken. Dat kan nog net 
voordat de bomen ons weer verrassen met 
hun prachtige bloesem. We kunnen bijna niet 
wachten. Velen zeggen dat dit de mooiste tijd 
van het jaar om het rondje rondom de Wiel van 
Bassa te lopen of te fietsen. Maar er 
gebeurde meer de afgelopen maanden. 
We kregen bezoek van de wethouder 
en de wijkambassadeur, die ons een 
snoeischaar kwamen overhandigen, 
die symbool staat voor de steun van 
de Gemeente Vijfheerenlanden om 
de ‘droom van Schoonrewoerd’ te 
realiseren. Ook een journalist van het 
Algemeen Dagblad kwam nog een keer 
langs om bij te praten en te horen hoe 
ver we zijn gekomen met de stichting 
en alle vrijwilligers. En last but not least 
het Vijfheerenlanden biertje gemaakt 
met Appel & Perenstroop is een feit. En dan te 
bedenken dat we een jaar geleden nog nooit 
van de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden 
hadden gehoord, laat staan dat er (h)eerlijke 
streekproducten onder ons eigen label in de 
winkel stonden. Is dat een wonder of een 
droom?

Ruim 40 vrijwilligers hebben meegewerkt aan 
de oogst van 2021 en aan het produceren van 
inmiddels drie (h)eerlijke streekproducten 
onder het eigen label van de Heerlijkheid. 
Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds welkom 

Lente in de Heerlijkheid

omdat er een plan is om het 
komende oogstseizoen een 
pop-up store te openen bij Hoeve 
de Kruithof. Het doel is om in de 

komende jaren zoveel opbrengst van 
het fruit en de streekproducten zoals 

appel-perensap, appel-perenstroop en 
zelfs appel-perenbier te verkrijgen, dat de 
Stichting zichzelf kan bedruipen. Alle extra 
opbrengsten worden weer geïnvesteerd in het 
natuurgebied en de hoogstambomen.

Gemeente Vijfheerenlanden support 
‘droom van Schoonrewoerd’
Op 15 februari 2022 overhandigde Christa 
Hendriksen, wethouder voor onder andere 
kernenbeleid, cultuur en erfgoed voor de 
dorpen Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop en 
Lexmond, symbolisch een snoeischaar aan twee 
bestuursleden van de Stichting Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden, Ad de Jong en Ton Stek, 
ter gelegenheid van de toekenning van een 
subsidie uit de pot Bewonersinitiatieven. 
Wim Scherpenzeel, de hoevepachter van de 
Kruithof, was er getuige van.



‘Droom van Schoonrewoerd’
Om het maaien, snoeien, plukken en 
verwerken te kunnen uitvoeren is een 
investering in materiaal noodzakelijk. De 
Stichting heeft hiervoor een beroep gedaan 
op de subsidie Inwonersinitiatieven van de 
gemeente Vijfheerenlanden. Vanuit deze 
pot is € 10.000 beschikbaar gesteld om de 
‘droom van Schoonrewoerd’ mogelijk te 
maken. ‘Uiteraard’, zegt wethouder Christa 
Hendriksen, ‘dit initiatief sluit heel goed aan bij 
de doelen van de gemeente Vijfheerenlanden. 
Het brengt mensen in beweging voor hun 
eigen leefomgeving, het zorgt voor behoud 
van beeldbepalend groen én het gaat zichzelf 
bedruipen binnen een aantal 
jaren. Wat willen we nog meer?’

Vijfheerenlanden Appel & 
Perenbier van hoge komaf
Jan Ottevanger, wijkambassadeur 
van de gemeente 
Vijfheerenlanden, kreeg 
eveneens op 15 februari op Hoeve 
de Kruithof het eerste flesje 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden 
bier overhandigd. Een dubbel 
gebrouwen bier van hoge 
komaf. Het bier is gebrouwen 
door Brouwerij Hommeles 
uit Houten met als basis de 
Appel & Perenstroop van het 
hoogstamfruit dat groeide 
rondom de Wiel van Bassa.

Dubbel en van hoge komaf
Dubbel wil zeggen dat het een bier is, waarbij 
meer mout wordt toegevoegd. Dit zorgt voor 
meer suikers en dat heeft weer een hoger 
alcoholpercentage tot gevolg. De smaak is zoet 
en weinig bitter. In de grotere moutstorting 
zitten ook gebrande mouten, waarin de 
aanwezige suikers deels zijn gekaramelliseerd. 
Dit zorgt voor de donkerder kleur en voor een 
klein bittertje naast het zoet. Voor een sterker 
bier heb je meer suikers nodig. Daarom is naast 
suikers uit de gerst, ook een deel van de suikers 
afkomstig uit de Appel- en Perenstroop van de 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden toegevoegd.
Het is niet zo dat dubbel met precies twee 
keer zoveel gerst is gebrouwen als een andere 
biersoort, maar vroeger werd met kruisen op 
de vaten aangegeven hoe zwaar het bier was 
dat er in zat. Niet iedereen kon lezen, maar zo 
begrepen ze allemaal wat er bedoeld werd. Voor 
dubbel bier werden twee kruisen gebruikt. De 
hoge komaf slaat op het fruit dat groeide aan 

de hoogstambomen 
rondom de Wiel van 
Bassa.

Derde (h)eerlijke 
streekproduct
Met het Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden 
biertje staat de teller 
nu op drie (h)eerlijke 
streekproducten 
onder het eigen label 
van de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden. 
Het bier heeft een alcoholpercentage van 
7% en smaakt heerlijk bij een wat ziltige, 

gerijpte rauwe melk kaas, 
die op verschillende plekken 
in de Vijfheerenlanden wordt 
geproduceerd. Vanaf de 25ste 
februari is het Vijfheerenlanden 
biertje te verkrijgen als eerste 
bij Ad & Tinekes Dagwinkel en te 
bestellen bij Café De Zwaan.

Bankrekeningnummer 
Triodosbank
In de categorie ‘het duurt 
even, maar dan heb je ook 
wat’ kunnen we melden dat 
de Stichting Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden een officieel 
bankrekeningnummer heeft. Het 
openen van deze rekening was 
voor de penningmeester geen 
eenvoudige klus. Maar begin 
februari was het zover. Stichting 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden heeft bij de 
Triodosbank een eigen rekeningnummer: 
NL60TRIO0320382974. Veel beschermers 
van de stichting maakten hun bijdragen 
van € 15,= of € 35,= al over voor 2022. 
Heeft u het nog niet gedaan, het kan nu 
op genoemd rekeningnummer. En ben je 
nog geen beschermer, maar wil je wel laten 
merken dat je de Stichting Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden een warm hart toedraagt, 
meld je aan bij Mario Swaanen, Noorderwoerd 
54, 4145 NV Schoonrewoerd, mario@
heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of kijk op  
www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/
beschermers

En verder
Als we even verder vooruitkijken, dan 
is het verkoopteam bezig om nieuwe 
verkoopadressen te werven. Elke week komen 
er nieuwe adressen in de Vijfheerenlanden 



en soms ook daarbuiten bij die de (H)
eerlijke streekproducten van de Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden in hun assortiment willen 
opnemen. Daarnaast werken we gestaag 
door aan het plan om een Pop-up fruit store 
van de grond te krijgen. Dat dit een passend 
initiatief is, bleek wel weer toen de Stichting 
op 14 maart deelnam aan een talkshow in het 
Provinciehuis in Utrecht met als thema: Hoe 
maken we van lokaal het nieuwe normaal? 

Nou, dat kunnen we in Schoonrewoerd! 
Natuurlijk met de streekproducten van de 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden, maar ook met 
andere lokale productieprocessen. Lokaal 
voedsel wordt steeds belangrijker, zeker nu 
de mondiale voedselprijzen naar ongekende 
hoogte stijgen. 
Meer nieuws en actuele informatie is altijd te 
vinden op www.heerlijkheidvijfheerenlanden.
nl.

Ton Stek



 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

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

 

Arendonk
Timmerwerken

Krachtig vakwerk,
scherp advies

John Arendonk
06 34 54 86 18

john@arendonktimmerwerken.nl
Kortgerecht 36a

4145 NL  Schoonrewoerd



1. Naam: 

Wilma de With
2. Adres: Overheicop 72a in Schoonre-

woerd.
3. Geboortedatum:.19-01-1983.
4. Geboorteplaats: Utrecht.
5. Beroep: Praktijkondersteuner Somatiek.
6. Samenwonend met: Arno Brouwer.
7. Kinderen: 2 dochters: Saar en Liz.
8. Huisdieren: hond, kat, vissen, konijnen, 

cavia’s en kippen. 
9. Hobby’s: sinds kort tuinieren. 
10. Leuk in je werk: het contact met mensen.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: de werkdruk en het korte lontje of 
ontbreken van een lontje bij mensen. 

12. Lievelingsmuziek: ik hou van alle 
soorten muziek.

13. Wat voor soort Tv-programma’s vind 
je leuk/interessant: Grey’s Anatomy en 
New Amsterdam

14. Favoriete lectuur/boeken: Haar naam 
was Sarah

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
Telt fi etsen tussen Heicop en Schoonre-
woerd ook? 

16. Lievelingseten: tapas.
17. Mooiste auto: ik vind AUDI over het 

algemeen heel mooi.
18. Mooiste/leukste vakantieland: 

Curaçao.

19. Favoriete vakantiebesteding: relaxen 
in de zon en tussendoor de omgeving 
verkennen. 

20. Wat vind je van politiek: moeilijk. 
21. Welke krant lees je en waarom juist 

deze: ik lees geen krant. 
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht-

gekomen: via Arno. 
23. Wat doe je/beteken je voor Schoon-

rewoerd: Ik doe vrijwilligerswerk bij de 
voetbal, maar verder niet zoveel denk ik. 

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
natuurgebied de Schaapskooi en de Wiel. 

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: er 
is altijd ruimte voor verbetering, maar ik 
vind Schoonrewoerd over het algemeen 
een heel mooi dorp. 

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: missen 
is een groot woord, maar een nieuw 
dorpshuis zou super zijn! 

27. Leuk aan Schoonrewoerd: de groene 
omgeving. 

28. Wat vind je vervelend en waarom: ik 
kan me niets bedenken. 

29. Waar ben je trots op: op mijn gezin. 
30. Waar heb je spijt van: ik heb nergens 

spijt van. Foute keuzes zijn ook keuzes, 
daar leer je weer van. 

31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: mijn ouders. Zijn toppers die 
altijd voor ons klaarstaan. 

32. Wat is je hartenwens en waarom: mijn 
kinderen een goede basis geven voor een 
mooie toekomst in deze onzekere wereld. 

33. Voor het laatst gehuild: afgelopen 
maand toen we hoorden dat mijn moeder 
ziek is. 

34. Leukste jeugdherinnering: vakantie in 
Arcen met ouders, broer en zusje.  

35. Droomvakantie: terug naar Curaçao, dit 
keer met de kinderen. 

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: mijn 
toekomstige kleinkinderen. 

37. Waar maak je je boos over: over de 
oorlog in Oekraïne.

38. Waar ben je blij mee: ons nieuwe plekje 
in Overheicop.

39. Waar heb je moeite mee: als mensen 
geen respect hebben voor de mening van 
anderen. 

40. Welke hoop koester je: dat de oorlog 
snel tot een einde komt. 

 



PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen, 
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.  
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.

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

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

Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De Kraan-
vogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

 
 

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst 
foutloos, helder en consistent! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Judith de Zeeuw-Hooijer 

 
06-21441037 

info@nauwkeurigtekstredactie.nl 
www.nauwkeurigtekstredactie.nl 



41. Goede eigenschap: ik denk dat ik 
sociaal, eerlijk en behulpzaam ben.

42. Slechte eigenschap: ik kan nogal onge-
duldig zijn. 

43. Waar voel je je het meest bij 
betrokken: mijn familie en vrienden.

44. Waar maak je je het meest zorgen 
over: de toekomst van de wereld. 

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: Naar Curaçao met mijn 
gezin, verder opknappen rondom ons huis 
en goede doelen steunen. 

46. Gouden tip voor de Klepper: Ga zo door 
en proberen om de vrijwilligers enthou-
siast te houden en af en toe een nieuwe 
rubriek toevoegen. 

47. Wat moeten de inwoners van Schoon-
rewoerd echt van je weten: ik heb al 
aardig wat verteld denk ik. Mochten ze 
meer willen weten, dan hoor ik het wel. 

48. Wat zou je direct aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: 
realisatie van een nieuw dorpshuis. 

49. Vraag van Mara Lakerveld-Broekhof 
(50 vragen vorige keer): Wat is 
je beste toeristische tip hier in de 
omgeving voor gasten op jullie 
camping en dus wellicht ook voor 
nieuwelingen in het dorp? Er is veel 
te ontdekken in de omgeving. In Natuur-
gebied de Schaapskooi kun je lekker 
struinen met de kinderen, wandeling 
langs de Wiel maar ook fort Everdingen 
en een stadsrondleiding in Leerdam zijn 
echte aanraders. 

50. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: Gijs Kool.

 Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Hoe is het om 
zelf een keer geïnterviewd te worden? En 
wat voor vragen zou jij willen toevoegen/ 
aanvullen aan deze rubriek? 

MUZIKALE AVOND
We weten niet of het al eerder voorgekomen 
is dat we in Schoonrewoerd in heel korte tijd 
kunnen genieten van twee benefietconcerten 
voor goede doelen, maar in 2022 is dat dus 
wel zo: Op 23 april vindt een concert met 
internationaal bekende artiesten plaats voor 
de mensen in Oekraïne en op 21 mei is er een 
muzikale avond met bekende en minder 
bekende musici uit Schoonrewoerd en 
omgeving voor Water for Life.

Sinds de Startdag van de Gereformeerde 
kerk in september 2021 zijn er allerlei acties 
opgezet om een school in Tanzania te voorzien 
van schoon drinkwater. Al deze acties vinden 
plaats onder de naam “Veiling van beloften”. 
Veel mensen hebben een speciale dienst 
aangeboden waarbij de opbrengst naar boven-
genoemd doel gaat. Om enkele voorbeelden 
te geven: een huisconcert, een verwenbe-
handeling bij de kapper, heerlijke appeltaart, 
bedrukken van T-shirts, taxiritten, privé film-
avonden, digibord onderwijslessen en nog vele 
andere diensten.
Er werd en wordt volop gebruik van gemaakt. 
Op het moment van schrijven is er al € 8000 
bijeengebracht. Zie ook op Facebook: WATER 
FOR LIFE SCHOONREWOERD

Op 21 mei bieden we muziek aan, een avond 
vol voor en door jong en oud. Van klassiek 
tot modern, vocaal en instrumentaal, solo en 
samen, voor elk wat wils… Laat je verrassen 
door muzikale talenten uit ons dorp en praat 
gezellig na op 21 mei in de Gereformeerde 
Kerk, Dorpsstraat 48. Aanvang 19.30 uur.
De entree is gratis, maar we vragen wel een 
vrijwillige financiële bijdrage voor het goede 
doel: Water for life. Ook de opbrengst van de 
consumpties gaat naar “Water for life”.
HARTELIJK WELKOM



 

 

 

 

 

 

Vlees  per soort  
 

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

VVleespakketten  
  

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

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

 

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

 

De lapjes vlees worden 
evenredig verdeeld over de 
pakketten. 

Heerlijk vlees bbestellen? 
 

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

per soort) u wilt en de hoeveelheid. 
 

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

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

Vl t

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

kwaliteit van het vlees ten goede.  
 

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

gehakt per 500 gr. 



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Opeens was het lente. Bijna de hele maand 
maart… bijna zomers… Zoveel zon en licht en 
warmte. Maar zoals het spreekwoord zegt: 
maart roert zijn staart en aprilletje zoet, geeft 
toch wel eens een witte hoed… eind maart 
sloeg het weer om en werd het toch weer koud 
en nat. Terwijl ik dit schrijf hagelt het buiten: 
april geeft een witte wereld.

Toch zet de lente door. De knoppen van de 
bomen zwellen, de fruitbomen bloeien al. In de 
tuinen zijn vele bolgewassen te bewonderen 
en de vogels slepen nestmateriaal aan. 

Er is weer van alles te zien, te horen, te ruiken 
en te beleven:
• Zaterdag 23 april  kunt u mee op excursie 

achter de Schaapskooi, een prachtig gebied, 
vlakbij huis. Er gaat een gids mee die u op van 
alles wijst en graag vertelt. We verzamelen 
om 14.00 uur bij de Schaapskooi. 

• Zondag 8 mei is er een excursie bij 
Everdingen. Vertrek 09.00 uur bij Fort ’t 
Spoel in Culemborg. 

• Zaterdag 14 mei gaan we naar de Zouwe, ook 
weer zo dichtbij en zo heel mooi. Om 08.00 
uur vertrekken we vanuit de Schaapskooi. 
Op de website ziet u meer informatie: www.
natuurcentrum.nl

• De week van 6 tot 15 mei is de Nationale 
Vogelweek. Vogelbescherming Nederland 
organiseert deze week en de Natuur en 
Vogelwacht doet mee. Op zaterdag 7 mei 
is er een vogelexcursie voor de jeugd (met 
ouders en/of grootouders) en dat doen we 
14 mei nogmaals, maar dan bij Everdingen. 
Echt de moeite waard, kijk op de website 
voor meer informatie. 

In de Schaapskooi is een kleine winkel met 
veel leuke dingen over en van de natuur. We 
hebben steeds nieuwe dingen, kom gerust 
regelmatig kijken. 

De Natuur en Vogelwacht is een actieve 
vereniging met veel werkgroepen. Het is altijd 
fijn als nieuwe mensen willen aansluiten. Wees 
welkom. Een leuke activiteit die plaatsvindt 
op zaterdag 16 april is: het maken van een 
bijenhotel. Er wordt die dag informatie en 
instructie gegeven vooruitlopend op de 
Nationale Bijentelling op 23 en 24 april. 

Uiteraard in en om de Schaapskooi. 

Wat altijd kan:  
 - wandelen, bijvoorbeeld achter de 
Schaapskooi

 - genieten van de uitzichten, bijvoorbeeld 
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

We wensen u veel natuur-plezier, 

De vrijwilligers van de 
Natuur- en Vogelwacht

 

Maak een metalen instrument in de smederij 

Het bakhuis is verwarmd en je mag zelf koekjes bak

In de houtwerkplaats zijn activiteiten

De pastorietuin is open voor een speurtocht

Beklim de kerktoren en ontdek het verhaal van de k

Bouw een echt orgel 

Bekijk het kerkorgel en ervaar dit geweldige instrum

eens anders 

Er is altijd koffie, thee en limonade

Zaterdag 14 mei, 11.00 tot 16.00 uur 

Dorpsstraat 23 Schoonrewoerd

Activiteiten: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ambachtsdag
Zaterdag 14 mei, 11.00 tot 16.00 uur 

Dorpsstraat 23 Schoonrewoerd

Activiteiten:
• Maak een metalen instrument in de 

smederij 
• Het bakhuis is verwarmd en je mag 

zelf koekjes bakken
• In de houtwerkplaats zijn activiteiten
• De pastorietuin is open voor een 

speurtocht
• Beklim de kerktoren en ontdek het 

verhaal van de klok
• Bouw een echt orgel 
• Bekijk het kerkorgel en ervaar dit 

geweldige instrument eens anders 
• Er is altijd koffie, thee en limonade
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Mijn Vogel in Beeld 
De Wielewaal

Bijna veertig jaar geleden waren 
René en Corrie Ponsen op zoek 
naar een huis in het buitengebied 
van de Vijfheerenlanden. 
Via gemeentesecretaris Jan 
de Leeuw kregen ze een tip 
dat er aan de Kerkweg in 
Schoonrewoerd een huisje te 
koop stond. Snel erop af, korte 
onderhandeling over de prijs en 
jawel… wonen op het platteland. 
Nu nog een naam bedenken 
voor het witte huis nabij het 
Schoonrewoerdse Wiel. 

René Ponsen 
was al jaren 
een fanatiek 
vogelaar. Vanaf 
zijn jeugd ging 
hij vaak met de 
verrekijker op 
pad. Ook was 
hij al vele jaren 
secretaris van 
de Natuur- en 
Vogelwacht.
Plaatselijk 
bekend van het 
jaarlijks ringen 

van de Schoonrewoerdse ooievaars. Dus werd 
er voor het huis een vogelnaam bedacht: 
een mooie zwart-gele vogel met een felrode 
snavel: De Wielewaal. Bovendien, een huisje 
aan De Wiel zou geen betere naam kunnen 
krijgen dan De Wielewaal.

En natuurlijk kwam direct het 
oudhollandse liedje naar boven, 
dat vertelt dat, als je graag 
naar buiten gaat, je zeker 
De Wielewaal zult horen. 
“Kom mee naar buiten 
allemaal, dan horen wij de 
wielewaal”. Het gebeurt dan 
ook vele malen tijdens een 
mooie dag dat wandelaars 
of fietsers die het huis met 
opschrift passeren, spontaan 
dit oudhollandse liedje uitbundig 
beginnen te zingen: dudeljoho klinkt 
zijn lied, dudeljoho klinkt zijn lied, dudeljoho 
en anders niet.

De wielewaal is een prachtige, 
tropisch gekleurde vogel die in 
ons land zeldzaam is en dan ook 
nog moeilijk te zien is. Ze houden 
zich op in de bovenste lagen 
van boomkronen waar ze ook 
hun nest maken. Ze leven het 
liefst in vochtige, structuurrijke 
loofbossen en dan zal vooral de 
bijzondere verdragende roep hun 
aanwezigheid verraden. 

Toch wel 20 jaar geleden hoorde 
ik nog een enkele wielewaal 

langs de diefdijk 
(bij de oude 
boomgaarden) 
en enkele 
jaren terug 
in een oude 
eendenkooi 
in de nabije 
omgeving. 
Ook langs de 
Zuiderlingedijk 
nog, maar die 
kans is dus niet 
erg groot meer, 
je hebt nu meer 
kans in de Flevopolder, Oost-Nederland en 
Noord-Limburg. Wel tijdens mijn vogelreisjes 
in landen als Polen, Estland, Spanje en 
Frankrijk meerdere wielewalen gespot… (Daar 
gaan we even voor zitten.) En in Marokko zelfs 
15 wielewalen in een boom! Geen vogellatijn, 

wel een unieke waarneming met enkele 
‘vogelvrienden’.

Dat de wielewaal een 
lievelingsvogel van René en 
Corrie is, is heel begrijpelijk 
en tijdens hun vakanties in 
Frankrijk maakt het geluid van 
de wielewaal de dag helemaal 
goed.

Heb je ook een vogel of dier in je 
hart gesloten? Stuur dan maar een 

mail: de-wetering@kpnmail.nl 

Oh ja… met de jaarmarkt exposeer ik in de 
Lichtkring.

Bas Middelkoop



  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 



Kookboek van 
Schoonrewoerd

Soms komt er zomaar uit een praatje bij de 
koffie een leuk idee. Dit is het idee: 

We willen in het jaar dat Schoonrewoerd haar 
1.000e verjaardag viert een kookboekje maken 
van recepten van Schoonrewoerdse mensen. 

Geen hoogdravende toestanden, gewoon een 
favoriet recept dat je graag wilt delen met 
anderen. Daarom nu in de Klepper een oproep 
aan de dorpsgenoten die van koken houden en 
hun recept willen delen: doe je mee? Oud of 
jong, maakt niet uit.

We hebben ook nog een speciaal verzoek: 
er zijn best wel Schoonrewoerders met (van 
oudsher misschien) een buitenlandse achter-
grond, of misschien is de term in het kader van 
dit kookboek: Schoonrewoerders met buiten-
landse wortels. We laten ons graag verrassen 
met jullie suggesties!

Dit is hoe we het verder willen aanpakken:
• Per persoon doe je één gerecht, maakt niet 

uit wat. 
• Bij dat gerecht hoort ook een tekst waarom 

je hiervoor gekozen hebt, het verhaal achter 
dit gerecht dus. Voor die tekst komt een van 
ons bij je langs om het op te tekenen. 

• We laten ook een foto van jouzelf maken en 
een foto van je gerecht. 

Geef je op bij:
Akkie Langerak: akkielangerak@gmail.com of 
Marga Sutherland: m.sutherland@xs4all.nl 

We zijn benieuwd!

Jaarmarkt 2022
Hallo Schoonrewoerders, 
We mogen weer en we gaan weer!!

Na 2 jaar geen jaarmarkt te kunnen organi-
seren zijn we nu weer in de volle voorbereiding 
om er weer een geweldige dag van te maken.
Omdat alles 2 jaar stilgestaan heeft, hebben 
wij ook weer moeten opstarten. Alles en 
iedereen informeren of men nog actief is 
en bereid is om naar onze markt te komen. 
Gelukkig krijgen we van veel mensen positieve 
berichten, dat is leuk om te horen en geeft 
moed om door te gaan.

We hebben een voorlopig programma gemaakt 
dat er als volgt uit ziet:
 � ‘s Morgens de markt met diverse spelen. 
 � ‘s Middags een optreden van een clown, 

peuterspel en een spel voor de oudere 
kinderen. En iedereen kan daaraan meedoen. 

 � ‘s Avonds gaan we weer win-it-in-a-minute 
doen. Dit is eigenlijk hetzelfde als we 
andere jaren gedaan hebben. We hopen op 
veel animo, want iets organiseren voor een 
handjevol mensen is niet leuk, ook niet voor 
de deelnemers…

In de huis-aan-huis folder net voor de markt 
is meer duidelijk over het programma. Tevens 
zal het op de website te zien zijn.

Heeft u nog ideeën voor de markt, schroom 
niet om dit aan te geven aan iemand van het 
marktcomité of stuur een mail naar schoonre-
woerdjaarmarkt@gmail.com

We hopen u en jullie weer te kunnen zien op 
de markt op 27 mei!

Groet van het marktcomité 





Schoonrewoerder Dirk de With (23) heeft een 
grote liefde voor zijn atelier, werkt graag in 
het Emmahuis in Leerdam, is enorm betrokken 
bij HSSC’61 en ook bij de verkiezingen voor 
de gemeenteraad wist hij zijn steentje bij te 
dragen. 

Die woensdagmiddag zat Dirk al snel te 
glunderen bij de ingang van de grote zaal 
van het Partycentrum. Naast Dirk zat Laurens 
Nieuwenhuis uit Lexmond. Laurens werkte 
met mensen met niet aangeboren hersenletsel 
en gaf zich op voor dit project van de stichting 
Prokkel die tot doel heeft om mensen met een 
beperking te betrekken bij de samenleving. 
Laurens ontmoette Dirk al een aantal weken 
geleden voor de verkiezingen en nu zijn ze de 
hele dag samen. 

Dirk heeft, als hij begint, een 
lange middag en avond voor 
de boeg, want meehelpen 
op het stembureau betekent 
heel vriendelijk mensen 
verwelkomen tot 21.00 uur 
‘s avonds en daarna ook nog 
de stembiljetten tellen van 
de ongeveer duizend mensen 
die hier stemmen. Aan Dirks 
enthousiasme ligt het niet. 
Hij zegde er zelfs z’n werk in 
verzorgingshuis Emmahuis in 
Leerdam voor af. ,,Daar ga ik 
altijd op woensdag werken. 
Ik haal de bewoners op om 
spelletjes te spelen en veeg 
de drie woontorens A, B en 

C’’, vertelt Dirk enthousiast. Op donderdag en 
vrijdag is hij overigens te vinden bij Syndion 
waar hij de hele dag schildert in het atelier. 
Geregeld is zijn werk te zien bij exposities. 

De Stichting Prokkel is dit jaar flink aan de 
slag gegaan om mensen zoals Dirk een plek 
te geven tijdens de verkiezingen. Vorig jaar 
deed Prokkel een proef in zeven gemeentes 
tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
en rolde het plan nu over het hele land uit. Het 
leidde ertoe dat er in heel Nederland ruim 200 
duo-koppels zoals Laurens en Dirk te vinden 
waren in Nederland, verdeeld over de stembu-
reaus binnen 125 gemeenten. 

Volgens Marian Geling van Stichting Prokkel 
is het niet meer dan logisch om iedereen bij 
het democratische proces te betrekken. ,,Het 
is belangrijk iemands talenten in te zetten en 
niet altijd naar de beperking te kijken. Samen 
met een duo-partner is zo iemand 100% 
inzetbaar.’’ Volgens Prokkel is het voor het 
eerst dat er op zo’n grote schaal mensen met 
een beperking bij de verkiezingen betrokken 
zijn.

Volgens Geling past het betrekken van mensen 
met een beperking bij het stemproces in een 
langere ontwikkeling. ,,Het is nog niet zo heel 
lang geleden dat de stembiljetten van mensen 
met een beperking verscheurd werden met 
de gedachte: ‘wat weten zij hier nou van.’’ 
Prokkel zorgde voor een aantal cursusavonden 
om iedereen met een beperking te informeren 

Dirk de With helpt op het stembureau 



over wat de verkiezingen zijn en welke regels 
eraan verbonden zijn. ,,In de Kieswet staat 
dat medewerkers goed geïnformeerd moeten 
zijn. Dat zijn ze nu ook.’’

Dirk heeft het naar z’n zin op het stembureau. 
Hij krijgt in elk geval veel enthousiasme, want 
er zijn maar weinig Schoonrewoerders die Dirk 
niet kennen. Zo weet ook Arie Brouwer, die 
ook dit jaar de Schoonrwoerdse Markt weer 
gaat organiseren. ,,Dirk vroeg me onlangs al 
enthousiast wanneer we de vlaggetjes voor de 
markt weer gaan ophangen’’, vertelt Arie. Ook 
burgemeester Sjors Fröhlich is een bekende 
van Dirk, ze dronken vorig jaar nog koffie en 
Dirk mocht de burgemeester interviewen over 
zijn werk. 

Ook bij HSSC ’61 is Dirk een graag geziene 
gast, vertelt voorzitter Frank Lakerveld: ,,Dirk 
komt uit een echte HSSC'61 familie en vervult 
als vrijwilliger diverse rollen op Sportpark 
Het Plein. Op zaterdagen is hij materiaal- en 
terreinbeheerder. Na afloop van de wedstrijden 
ziet hij erop toe dat alle materialen netjes 
worden opgeruimd en als dat niet zo is, duikt 
hij gelijk in het organisatorische gat en zorgt 
dat alles netjes op zijn plek komt.’’ 

Ook op de jaarlijkse sportdag voor de jeugd 
is Dirk van de partij en helpt hij in de orga-
nisatie. ,,Hij helpt bij het opbouwen van de 
spellen, voorafgaand aan de dag, ziet toe op 
een ordelijk verloop van de sporten en het 
opruimen van het complex na afloop.’’ 

Last but not least is Dirk een fanatiek supporter 
van HSSC1'61, altijd langs de lijn te vinden 
met zijn fototoestel en als het even kan nog 
verslag uitbrengen in de bestuurskamer.

Nog even terug naar de verkiezingsdag. Daar 
is de voorzitter van het stembureau, Martin 
van Gend, blij met de komst van Dirk. ,,Het is 
fantastisch dat hij ons kan helpen. Een dag op 
het stembureau kan lang duren, we merken 
nu al dat Dirk ook een heleboel extra gezellig-
heid met zich mee heeft gebracht waardoor de 
tijd toch wat sneller gaat. Top!’’

Gijs Kool

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



Eindelijk… vandaag kan ik schrijven: het mag 
weer! Na 2 jaar corona waar we soms een 
programma moesten maken wat helemaal in 
en om je huis plaatsvond of een programma 
wat toch nog veel beperkingen had, is het 
nu echt tijd voor een Koningsdag zonder 
beperkingen. Heerlijk genieten, met elkaar 
bijkletsen, samen eten, spellen doen, zingen 
en ga maar door. Wij kijken er echt naar uit en 
hebben er heel veel zin in. Hieronder volgt het 
programma van Koningsdag 2022.

Dinsdagavond 26 april 
18.00 uur – 21.00 uur: Vrijmarkt
Heeft u nog spullen die best een tweede kans 
verdienen of ben je juist op zoek naar iets wat 
je zo graag wilde hebben, maar niet meer te 
koop is? Kom dan naar onze vrijmarkt op dins-
dagavond. Misschien vind je hier wat je zoekt 
of verdien je een extra centje. Natuurlijk vindt 
de vrijmarkt weer plaats op de Dorpsstraat. 
Deze wordt voor die avond tijdelijk afgesloten, 
zodat we veilig kunnen snuffelen en heerlijk 
kunnen bijkletsen. Neem zelf een kleedje of 
tafel mee en zoek een mooi plaatsje uit. Vanaf 
18.00 uur kunnen jullie terecht om je plaatsje 
in te richten. Wij hopen op veel verkopers en 
natuurlijk op nog meer kopers. Veel plezier en 
succes met jullie verkoop.

Koningsdag 
8.00 uur: Reveille 
Ook vandaag wordt u wakker geblazen door 
de trompetten die vanaf de kerktoren ons een 
fijne Koningsdag toewensen. Het is altijd een 
mooi gezicht en gehoor, dus bent u wakker 
loop dan even naar buiten en luister naar de 
muziek. 

10.00 uur: Verkleedoptocht en versierde 
fietsen 

Wat is er nu leuker om in een vrolijke lange 
stoet door ons dorp te trekken. Je mag 
meedoen: verkleed je mooi of versier je fiets, 
kar, tractor, skelter mooi en kom naar het plein 
voor het partycentrum. Haal daar je nummer 
op bij de inschrijftafel en doe gezellig mee. 
Je mag zelf weten wat je doet, het mag ook 

Programma Koningsdag
beide (verkleed en versierd). Veel plezier met 
de voorbereidingen. Er zijn leuke prijzen te 
winnen, dus doe je best! Misschien ben jij wel 
de allermooiste… 

12.30 uur: Aubade
Nu kunnen we ook weer na 2 jaar ons volkslied 
zingen met elkaar. Dus kom allemaal naar het 
kerkplein op het dorp en zing gezellig mee met 
ons. Ook zijn er vertegenwoordigers van onze 
gemeente aanwezig en misschien ook wel 
mensen uit ons dorp die een lintje gekregen 
hebben. Onze voorzitster Agnita houdt ook een 
toespraak. Wij hopen jullie hier te ontmoeten.
 
12.50 uur: Pannenkoekenlunch 
Deze traditie zetten we natuurlijk voort. Al 
de hele ochtend zijn er verschillende vrijwil-
ligers voor ons en jullie in de weer om weer 
heerlijke pannenkoeken en wafels te bakken. 
Alle kinderen uit ons dorp kunnen pannen-
koeken komen eten. Ook voor de ouders zijn 
er pannenkoeken en wafels te koop bij onze 
kraam buiten. Kom gezellig naar het plein 
bij het partycentrum en koop deze heerlijke 
lekkernij. Daarmee sponsor je gelijk de activi-
teiten die wij deze dag voor jullie organiseren. 

14.30 uur: Speur, speel en raad
Deze leuke activiteit is voor het hele gezin of 



gezellig met je vrienden. Kom naar het party-
centrum en schrijf je met elkaar in en doe mee 
aan dit leuke spel. Dit spel is gemaakt door 
Jasper den Hartog, het is een examen opdracht 
voor zijn opleiding. De leiding is ook in zijn 
handen deze middag. Hij heeft ons benaderd 
om voor het dorp een activiteit te maken en 
ook uit te voeren. Wij vinden het erg leuk 
geworden. Jasper heeft verschillende versies 
in de spellen gemaakt, dus het is echt voor 
jong en oud. Kom allen en speel met elkaar dit 
spel. Heel veel plezier. 

17.00 uur: het BBQ plein
Na afloop van het spel is het plein van het 
partycentrum omgebouwd tot een gezellig 
pleintje waar je je in vakantiesfeer waant. 
Allemaal leuke tafels met lichtjes en als het wat 
kouder is, dan worden de vuurkorven aange-
stoken. Dit wordt vast een gezellige afsluiter 
van de dag. Lekker even napraten onder het 
genot van een drankje en een BBQ. Voor deze 
activiteit moet je je wel opgeven dat kan via 
ovschoonrewoerd@gmail.com 
Er zijn wel kosten aan verbonden: volwas-
senen betalen 15 euro en kinderen tot 12 jaar 
betalen 7 euro. Let op: opgeven tot 23 april.

Denk je nu na het lezen van onze stukjes: ik 
wil ook graag eens een keer helpen om iets 
mee te organiseren. Of heb je leuke ideeën 
voor de aankomende feestweek? Of ben jij 
die persoon die graag iets voor ons dorp wil 
betekenen? Meld je dan aan bij een van ons. 
Want dan ben jij misschien wel de parel die we 
zoeken! 

Wij hopen dat jullie genieten van ons 
programma, wij hebben er zin in. Hopelijk zien 
we jullie op Koningsdag. Wij gaan de laatste 
puntjes op de i zetten. Tot snel.

Agnita, Rik, Anne, Francis en Anca





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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aalsmeer en Maurik 

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



Nieuw: Het concert opent met het Oekraïense 
volkslied, gezongen door huisarts Noppe, 
sopraan, en freelance journalist Gijs Kool, 
tenor, onder begeleiding van beide artiesten. 

Professioneel duo
Maya Fridman, regelmatig te horen op radio 
en op podia van bekende theaters in binnen en 
buitenland is binnenkort te horen in Schoonre-
woerd. En dat mag gerust bijzonder genoemd 
worden. De cello is een prachtig instrument 
en komt live pas ten volle tot zijn recht. Haar 
klanken zijn indrukwekkend mooi, een rijk 
spectrum aan tonen variërend van zacht lieflijk 
tot een donker grommen. Maya beheerst het 
instrument smetteloos en speelt avontuur-
lijk en haar spel ontroert en troost. Zij heeft 
ook een prachtige stem en die combinatie is 
wondermooi. Nu is Maya live te horen, in ons 
dorp, en ook nog eens voor een goed doel. 
Marion von Tilzer mag minder bekend zijn. 
maar is daarom niet minder getalenteerd. Zij 
brengt de piano prachtig en met veel gevoel 
tot leven. De komst van dit professionele duo 
biedt u een unieke kans op live muziekbeleving 
op niveau. Pak uw kans, kom en geniet, sluit 
uw ogen, geef u over en laat u wegvoeren. 
Mooie bijkomstigheid is dat u daarbij  doneert 
aan dit goede doel. 

Benefietconcert
Uitvoering op 23 april in de Gereformeerde 
Kerk, Dorpstraat 48, die belangeloos haar 
faciliteiten beschikbaar stelt. Aanvang 20:00 
uur, zaal open om 19:15. De netto opbrengst 
gaat voor 50% naar Giro 555, de rest naar 
opvang van 22 vluchtelingen in de pastorie 
van de Hervormde Kerk. Maya opent solo, het 
eerste werk is van Bach, daarna wordt het 
meer eigentijds. Samen spelen ze “10 Songs 
of Change”, een werkstuk gecomponeerd door 
Marion waarvoor ze inspiratie vond in het oude 
Chinese boek van wijsheid “I Tsjing. Program-
mablad krijgt u uitgereikt.

Entreeprijs mag u zelf bepalen vanaf een 
minimum van €12,50. De volgende stappen 
zijn dan 16,-  ; 20,-  ; 25,-  ; en 30,- of 30,- 
plus. U kiest, voor het goede doel! Inbegrepen 
zijn een koffie of thee vooraf en een consumptie 
na afloop, met de mogelijkheid de artiesten te 
ontmoeten bij verkoop en signering van CD’s.

Reserveren 
Via email naar: mayacello0423@gmail.com
Of bel naar: 0620601235 – Hans of

0657583720 – Akkie

Maya Fridman
Geboren in Moskou, begon Maya met haar 
zesde op cello en werd gezien als wonderkind. 
Op haar 21ste kwam ze naar Amsterdam, 
slaagde cum laude voor haar master aan het 
conservatorium. Ze ontving diverse prijzen. Het 
Amerikaanse muziektijdschrift “The absolute 
sound” noemde een van haar opnames “het 
beste ooit gehoord op het gebied van kamer-
muziek over de afgelopen 20 jaar”. Ze heeft 
CD’s uitgebracht en werkt aan filmmuziek. Ze 
valt onder het label TRPTK dat zich focust op 
opnames van hoge kwaliteit. Ze bouwde hier 
vriendschappen en samenwerkingsverbanden 
op en Nederland bevalt haar, zodoende is 
ze gebleven. Na haar benefiet concerten en 
afkeuring van Poetin’s oorlog kan ze niet op 
bezoek bij familie. Ook voor haar zijn contacten 
met Russische vrienden moeilijk daar die haar 
kant van de oorlog niet willen horen.

Marion von Tilzer
Marion, geboren in Oostenrijk, studeerde 
ook in Amsterdam, en woont hier 25 jaar. Ze 
is een intrigerende musicus die goed totaal 
verschillende stijlen kan samenvoegen in 
een verassende en originele stijl. Wereldwijd 
werkt ze samen om muziek te componeren 
en te spelen met haar eigen groepen. Haar 
projecten heten fascinerend, verbazingwek-
kend en toch toegankelijk te zijn. Ook zij won 
prijzen en bracht CD’s uit. Ze componeerde 
onder meer voor het Radio Symphony Orkest 
van de Westdeutsche Rundfunk en voor de 
stad Amsterdam. Haar stuk "Die Verlassene 
Stadt" is een orkestraal werk dat werd uitge-
voerd door het VU kamerorkest voor hun 
20ste verjaardag. Het is opgedragen aan de 
slachtoffers van de Chernobyl ramp en zo is 
de cirkel weer rond, zijn we weer bij Oekraïne 
aangeland.

Ontstaan van dit initiatief
Regelmatig bezochten we optredens in kerken 
in omringende plaatsen. De vraag die bij ons 
rees is “kan Schoonrewoerd meebewegen in 
de driehoek cultuur -samenleving – kerk”? 

Internationale topartiesten in Schoonrewoerd in Benefietconcert

Maya Fridman op cello
Marion von Tilzer op vleugel



Ook Ad de Jong uitte pas in zijn optreden op 
TV de wens de kerkdeuren vaker te openen. 
De fraaie interieurs en goede akoestiek dragen 
bij aan positieve beleving van muziek en zang. 
Met succes hebben we aangeklopt bij de Gere-
formeerde Kerk. Een rem die ons tegenhield 
was de opkomst in een kleiner dorp en het 
daarmee samenhangende financiële risico.

In de pandemie was er medeleven met 
de culturele sector ontstaan. Zo vatten 
wij de euvele moed op Maya te vragen een 
optreden in onze huiskamer te doen om zo 
wat inkomsten te bieden. Er volgde snel een 
verrassend ja. We hebben haar opgehaald en 
na afloop gezellig samen gegeten. Ze vertelde 
daarbij dat optreden voor kleine groepen haar 
meer plezier en voldoening biedt dan grote 
theaters. Daar zagen wij een kans en hebben 
haar, onder voorbehoud, gevraagd voor een 
optreden, met de Lichtkring in gedachten, en 
of ze dat op ‘no cure no pay’ conditie wilde 
doen met wel de zekerheid van een minimale 
vergoeding. Uitgangspunt was dat er minstens 
een 25-tal bezoekers zou komen en de hoop dat 
de kerk met een kleine vergoeding genoegen 
zou nemen. Bij grotere opkomst, was onze 
gedachte, 65% van de opbrengst naar Maya, 
de rest naar de kerk. Het doel was nog steeds 
Maya te ondersteunen met een stukje cultuur-
beleving voor het dorp.

Toen Poetin Oekraïne binnenviel en Maya 
begon over haar benefietconcerten stelden 
wij voor van dit evenement, dat al in gang 

gezet was, ook een benefietconcert te maken, 
waar zij het direct mee eens was en Marion 
introduceerde. Later kwam er het opvangen 
van vluchtelingen in de pastorie bij en is in 
overleg met de artiesten de verdeling opgezet 
van 50/50. In deze nieuwe situatie streven 
we uiteraard naar een grote opkomst met een 
goed resultaat. Diverse sponsoren hebben met 
elkaar al het mooie bedrag van ruim €4.500 op 
tafel gelegd. Verder rekenen op uw steun mee 
te doen, en zegt het voort. 

Akkie en Hans Langerak



Zoals in (bijna) iedere Klepper ook deze 
keer een bijdrage van de Noachschool. Toen 
ik vanmorgen naar buiten keek hoorde ik 
de sproeiers tikken en zag ik de rijp op de 
knoppen van de appelbomen. De zon kwam 
op en maakte de morgen wakker. Tienduizend 
redenen tot dankbaarheid!  Wat is de schepping 
toch mooi! We kijken uit naar Pasen. De 
victorie van onze Heere Jezus. Hij stond op uit 
het graf en overwon!
Een week of wat geleden had ik niet verwacht 
dat aan die dorre takken ooit nog nieuw groen 
zou groeien… 
 
Hoera, de Lente komt eraan
‘k zie overal weer bloemen staan
‘k hoor vogeltjes, echt overal
zodat ik weet wat komen zal.

Ja, echt, de Lente komt eraan
‘k zie daar een springend lammetje gaan,
het zoekt haar vriendje voor het spel
van, haasje rep - je, ‘t lukt ons wel!

Zo gaat elk leventje zijn weg
en ‘k overdrijf niet als ik zeg:
Wat is de Schepping wonderschoon
‘t is echt, ja heus: Buitengewoon.

‘k Heb nooit een kunstenaar gezien,
gehoord, gesproken bovendien
die zoiets moois heeft nagebootst
als ‘t naderende lammetjes-kroost!

Ik dank en prijs daarom mijn Heer
voor al het leven, telkens weer.
‘k Zing daar ‘k door Hem ben aangeraakt:
Wat heeft U alles mooi gemaakt! 

Een greep uit wat er op de Noachschool 
allemaal gebeurde in de afgelopen periode:

Juf Janneke neemt afscheid van haar 
Noachschool 
We kunnen er nog niet zoveel over bekend 
maken… het afscheid van juf Janneke den 
Hertog. Onze IB’er en zeer gewaardeerde 
collega. Afscheid na meer dan 40 jaar op de 
Noachschool te hebben gewerkt. En dan komt 
er toch een keer een eind aan een periode… 
u kunt vrijdag 1 juli alvast reserveren. Dan 
nemen we afscheid van juf Janneke. Voor 
iedereen die dat wil zal er aan einde van de 
middag gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten! 

Houdt u t.z.t. uw brievenbus of Facebook in de 
gaten voor de precieze tijden. In ieder geval 
maken we er met elkaar een feestje van!

V.I.P-morgen nieuwe kleuters
Voor de nieuw ingeschreven leerlingen hebben 
we op maandag 13 juni een bijzondere 
morgen. Deze morgen mogen de aankomende 
ingeschreven leerlingen naar de Noachschool 
komen! Zij zijn dan de V.I.P., de very important 
peuter! Vanaf 10.45 uur zijn ze met hun ouders 
welkom op school aan de Noorderwoerd 2. De 
kinderen nemen een kijkje in de klas en maken 
kennis met de juffen. Voor de ouders is dit een 
mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
kennis te maken met elkaar. Tot 13 juni! Wordt 
uw kind voor 1 oktober 2023 4 jaar en heeft u 
uw kind nog niet aangemeld? Neem dan contact 
met school op voor een kennismakingsgesprek. 
Ook volgend schooljaar denken we rond de 
25 tot 28 leerlingen te verwelkomen in de 
instroomgroep.
 

Water for Life actie: 
Mees Kees geeft een avondje les
In het kader van een talentenmarkt heb ik op 
dinsdag 8 maart een avondje les gegeven aan 
iedereen die zich opgegeven had. Er waren 22 
mensen op de talentenveiling afgekomen en 
met elkaar hebben we een geweldig gezellige 
en leerzame avond gehad. We begonnen 
met de opening met een bijbelverhaal over 
vriendschap. Verder hebben we veel geleerd 
van het digitale schoolbord, deden we een 
kahoot kwis op de laptop, een les rekenen 
en hebben we het samen over de Oekraïne 



gehad. Afsluitend zongen we voor een 
jarige en dronken we nog wat met elkaar 
onder het genot van een kaasje en worstje 
die Ad had meegebracht. Ik heb genoten 
en hoorde dat de deelnemers ook genoten 
hebben. Dit vraagt om een vervolg. 

Actie voor Oekraïense vluchtelingen 
in de pastorie
U heeft het vast gemerkt… we hebben 
lege flessen gespaard voor de Oekraïne. 
Twee weken lang gingen de leerlingen 
langs de deuren voor lege flessen. In 
heel Schoonrewoerd en ver daarbuiten 
was geen lege fles meer te vinden. Meer 
dan 3000 flessen werden opgehaald. We 
haalden zelfs het Jeugdjournaal. Er werden 
ook giften aan de leerlingen gegeven. Bij 
elkaar hebben we iets meer dan 1000 euro 
opgehaald! Dank voor uw medewerking!

Het schooljaar snelt al weer naar het 
einde. Driekwart zit er inmiddels op. De 
komende periode staan veel feestelijke 
gebeurtenissen  op het programma: School 
op Seef, Paasviering, Koningsspelen, 
meivakantie, schoolreis en schoolkamp 
en nog veel meer. In de volgende Klepper 
hierover hopelijk meer. Dan ga ik u 
hopelijk ook meer kunnen vertellen over 
de uitbreiding van de school. 

Hartelijke groeten, namens alle collega’s,
Kees de Korte, directeur Noachschool

Janneke den Hertog, IB’er Noachschool



In de vorige 2 Kleppers praatte 
ik u bij over respectievelijk de 
historie van HSSC’61 en ons eerste 
elftal en de opmars richting de 
Vijfheerenlandse dorpenderby tegen 
SC Everstein (nogmaals van harte 
aanbevolen: 16 april). Dit keer een 
uitleg over ons brede voetbalaanbod 
en de doelgroepen die wij daarmee 
bedienen, tot slot ook nieuws over 
Oekraïense kinderen die nu ook met 
ons meevoetballen. 

Het eerste
De sportieve prestaties van ons vlaggenschip 
zijn na de verlengde Coronawinterstop nog niet 
helemaal om over naar huis te schrijven, geen 
winst in 6 wedstrijden. In die 6 wedstrijden 
troffen we enkele ‘Utrechtse grootmachten’ als 
DESTO, sv Houten en het Utrechts EDO. Deze 
waren duidelijk een maatje te groot voor uw 
favoriete oranjehemden. Dit kan gebeuren, je 
kunt niet altijd winnen. Enkele andere 
tegenstanders zoals Lopik en DVSU 
waren we wel aan gewaagd maar viel 
het kwartje gewoon de verkeerde kant 
op. Dat kan ook gebeuren, je kunt niet 
altijd 6 gooien. Vooralsnog loopt het niet 
helemaal crescendo voor de mannen in 
het Oranje Zwart maar we maken ons 
op voor betere tijden, het vertrouwen in 
de selectie van HSSC’61 is groot.  

Jeugd
In de vorige editie van dit journaille beloofde 
ik u dat er bij HSSC’61 meer is dan alleen een 
eerste elftal. HSSC’61 voorziet in voetbalvertier 
voor een brede doelgroep, daarom iets meer 
over de doelgroepen. Voetbal begint in de 
jeugd, althans, bij regioclubs als HSSC’61. Een 
trend in het voetbal is wel dat er steeds meer 
clubs verschijnen zonder jeugdafdeling, zeker 
in het Utrechtse. Zo niet op Het Plein.

Wie vanaf zijn 3e jaar kennis wil maken met 
het edele voetbalspel kan zich melden bij de 
peutervoetballers. Eens per 2 weken doen we 
leuke spelletjes met de bal met als doel de 
jeugd te enthousiasmeren om zo rond hun 5e 
bij ons te komen voetballen.  Is peutervoetbal 
Iets voor uw 3 of 4-jarige? Van harte welkom 
om het eens te proberen. 

Vanaf je 5e jaar kun je in de reguliere 
jeugdteams instromen. Tot voor kort waren dit 
de ‘FF’ies’ (jeugdelftallen was de F tot de A). 

Tegenwoordig begin je in de JO7/
MO7 en eindig je in de JO19/MO19. 
JO staat hier voor Jeugd Onder 
en MO voor Meisjes Onder en het 
getal, jawel, voor de leeftijd. JO is 
gemengd, MO is alleen meisjes.

Heren- en Damesteams 
HSSC’61 heeft in nagenoeg alle JO 
categorieën een afgevaardigd team 
en de meisjes teams zijn ook ruim 
bezet. Daar waar meisjes teams 
er vroeger wellicht wat ‘bij hingen’ 
is het aandeel van meisjes in de 

voetbalsport explosief gestegen. Als resultaat 
hiervan heeft HSSC’61 in de senioren ook 2 
Vrouwenteams, vrij bijzonder voor zo’n klein 
cluppie en ook iets waar we trots op zijn. VR1 
bevat de Dames die ‘de selectie’ zijn en dus 
prestatief voetballen, VR2 is van iets meer 
recreatief niveau maar niet minder fanatiek. 
Naast deze 2 damesteams ook een enthousiast 

ploegje dames 35+ wat zo nu en dan 
voetballend actief is.
Dan de heren senioren. Dat is de plek 
waar het bedienen van doelgroepen nog 
iets relevanter wordt. Ons eerste is het 
vlaggenschip, de hoofdtrainer selecteert 
de in zijn ogen 11 beste spelers van 
de vereniging en zet er nog een stuk 
of 4 naast in de dug-out. Prestatieve 

senioren die niet bij 1 voetballen maar daar 
wel tegenaan zitten spelen in het 2e. Het 3e 
elftal is ook een prestatief elftal maar is in de 
praktijk meer een thuisbasis voor spelers die 
in het verleden hebben bedankt voor 1 en of 
2 maar nog wel fanatiek zijn en om de prijzen 
willen meedingen.
 
Natje en een droogje 
Dan het recreatieve segment van de HSSC’61 
senioren. Het 4e, dit team bevat weliswaar 
recreanten, maar dan wel de fanatiekste van 
het stel. Het 5e, en nu moet ik op mijn woorden 
passen, is een plek voor recreatieve senioren 
die weliswaar graag winnen maar eventueel 
verlies prima weten op te vangen met wat 
sociale contacten op niveau gecombineerd 
met een natje en een droogje na de wedstrijd.
Het 6e bedient een vergelijkbare doelgroep 
als het 5e maar dan over het algemeen wat 
jonger. Een nieuw team dit jaar met wat oude 
bekenden uit de jeugd, mooi om te zien hoe 
deze heren weer een voetbalploeg hebben 
opgetuigd.

HSSC’61 Inside 



Veteranen 
Tot slot 35+, ook bekend als de veteranen. 
Een mooie ploeg 35+’ers met een enorme 
HSSC’61 ervaring en historie. Helaas hebben 
we dit team terug moeten trekken uit de 
competitie vanwege de wat lage opkomst over 
de hele recreatieve linie na de Coronadip. De 
heren staan echter prima hun mannetje in een 
van de andere genoemde teams dus zijn door 
ook welkome gasten op de voetbalzaterdag.

Oekraïense talenten 
U leest, voor ieder wat wils. Recent is er een 
nieuwe doelgroep aangeboord, 4 jeugdige 
Oekraïense talenten die in Schoonrewoerd 
te gast zijn trainen mee met hun HSSC’61 

leeftijdsgenootjes en met groot succes. Dit op 
initiatief van 2 enthousiaste jeugdtrainers die 
ook actief zijn in de organisatie van de opvang 
op Schoonrewoerd. We gaan onze best doen 
om deze kinderen ook mee te laten voetballen 
op zaterdag, zo hopende de jongens wat 
gelegenheid te geven de zorgen wat te vergeten 
tijdens het voetballen. Als je nadenkt wat die 
kinderen en hun ouders nu en de afgelopen 
weken hebben moeten meemaken verdwijnen 
de alledaagse zorgen op een dorpsvoetbalclub 
naar de achtergrond. 

Tot snel op Het Plein!
Frank Lakerveld

Voorzitter HSSC’61
0640779924

1. Naam: 
Friso de Korte

2. Leeftijd: 18

3. Broers/Zussen: Sophie, Emma, Bas, 

Joost 

4. Hobby’s: Voetbal (keeper), sportschool, 

wielrennen 

5. School: Christelijke Hogeschool Ede 

Opleiding: Leraar basisonderwijs 

6. Leukste vak op school: 

Bewegingsonderwijs 

7. Ik heb een hekel aan: Als de bus of 

trein voor mijn neus wegrijdt 

8. Mijn favoriete sport: Voetbal 

9. Ik kan geen dag zonder: Mijn bed 

10. Ik lust geen:  …..

11. Ik ben gek op: Sushi 

12. Ik word kwaad als: Voor niks ergens 

naartoe ga 

13. Een slechte eigenschap van mezelf: 

Soms weet ik niet wanneer ik moet 

stoppen 

14. Mijn favoriete vakantie: Portugal 

15. Mijn favoriete muziek: Nederlandse 

meezingertjes 

16. Mijn favoriete app op mijn telefoon: 

Snapchat 

17. Het leukste in het dorp:  

Schoonrewoerdse Markt 

18. Dit wil ik worden: leraar basisonderwijs 

19. Dit moet anders in het dorp: Mooi, 

nieuw trapveldje 

20. Tip voor jongeren: Geniet van het leven 

21. Volgende vragen aan: Chiel Boele 





Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

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

 
 
 Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
 Tel. 0345 - 641937 
 
 

 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

Van Buuren Fruit 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.

-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage
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Margreet Klijn - v/d Berg Tel: 0345 -642461
Anthoniuswerf 18  Mob: 06-15861371
4145 NW Schoonrewoerd E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl
 

  

   
 

 Aangifte inkomstenbelasting 
 Administratieve dienstverlening 
 Jaarrekeningwerkzaamheden 

 
Mike Verbeek 
06-40497631 

 
info@vsvb.nl | www.vsvb.nl 

 
Steenovenweg 5 - Schoonrewoerd 



Op zaterdag 19 maart zijn 20 inwoners van ons 
dorp een ochtend op pad geweest om zwerf-
afval te verzamelen.  Bijzonder dat er toch 
nog zoveel wordt weggegooid in de natuur. Op 
televisie, scholen en sportverenigingen wordt 
veel aandacht besteed aan feit dat we zelf de 
rotzooi in de natuur achterlaten.

Natuurlijk is er veel blik en verpakkingen, maar 
ook nummerplaten, een weggegooide gestolen 
portemonnee en huisraad verzameld. Veel van 
de deelnemers hebben de prikstok mee naar 
huis genomen om af en toe privé een rondje te 
lopen en zwerfafval te verzamelen. Mooi.

Ook volgende jaar doen we weer mee!
Iedereen heel erg bedankt.

De organisatie

SCHOONrewoerd heel SCHOON



PPUUR--SStreekwol    
EEen weldaad voor uw voet   
 

Is geschikt voor:  
 Wandelaars 
 Sporters 
 Pijnlijke likdoorns 
 Wintertenen  
 Hielspoor 
 Blaren 
 Stoot nagel 
 Drukplekken 
 Ingegroeide 
nagels 

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 

De wol verlicht  
irritatie, druk en pijn. 

Zo lijkt het of u op 
wolken loopt. 



Op woensdag 30 maart werd ik geïnstalleerd 
als raadslid van de gemeente Vijfheeren-
landen. Daarmee voelt het alsof het officiële 
startsein is gegeven voor een periode van de 
aankomende vier jaren. De eerste keer in een 
raadszaal en op de stoel van een raadslid voelt 
ergens spannend en als een grote verantwoor-
delijkheid. Aan de andere kant heb ik er zin in 
om me hiervoor te gaan inzetten.  Het voelt 
ook als een sprong in het diepe in de nieuwe 
wereld van de lokale politiek en daar wil ik 
jullie graag in mee neem. 

Voordat ik daarmee begin, zal ik mezelf eerst 
voorstellen. Ik ben Pascalle van Hemert, 25 
jaar, geboren en getogen in Zijderveld. In 
mijn studententijd heb ik het Zijderveldse 
dorp verruild voor de stad Delft en hier is mijn 
interesse voor de lokale politiek ontstaan. 
Vier jaar geleden was ik campagneleider 
bij de lokale partij STIP in Delft (Studenten 
Techniek In Politiek). Hier merkte ik wat de 
invloed kan zijn van lokale politiek en hoe je 
op een makkelijke manier betrokken raakt bij 
je omgeving. Zo merkte ik dat er veel meer in 
Delft gebeurde dan ik meekreeg op donderdag-
avond in de kroeg. Ook merkte ik dat de lokale 
politieke alle inwoners van een dorp of stad 
raakt. Dat is wat mij ook enorm aanspreekt 
in de lokale politiek, met je voeten in de klei 
staan en proberen echt impact te maken. Het 
verschil kunnen maken, ook al zijn ze soms 
maar klein of voor een kleine groep mensen. 

Nu ik weer ben teruggekeerd in Zijderveld, 
keert het dorpsmeisje in mij ook weer terug, 
maar niet zonder grote visie. Met een studie-
achtergrond aan de TU Delft, is het glas bij 
mij altijd halfvol en zie ik overal (technische) 
mogelijkheden om de problemen op te lossen. 
Je zou dus kunnen spreken over een praktisch 
dorpsmeisje met een wereldse visie en een 
ambitieuze missie. Nadat ik op de voorpagina 
stond van ons verkiezingsmagazine voel ik me 
af en toe een bekende Nederlander, maar ik 
krijg ook veel positieve reacties van mensen 
om mij heen. 
Gelukkig hoef ik dit grote avontuur niet alleen 
aan te gaan, mijn fractiegenoten Jaap Breur 
en Klaas de Zwaan voelen als een fijn team om 

mij heen. Ik merk dat de sfeer bij alle raads-
leden onderling sowieso goed is. Politiek is 
ergens een serieuze aangelegenheid,  maar lol 
hebben hoort daar zeker ook bij. De afgelopen 
tijd hebben we elkaar veel gezien, dus dan is 
het ook zeker fijn dat je af en toe ook een 
grapje maakt met elkaar. 

Tijdens de verkiezingstijd werd het duidelijk 
dat we het samen moeten doen.  Het is een 
hectische tijd voor veel partijen, maar dit was 
voor mij ook een moment om mijn eigen fractie 
en andere partijen beter te leren kennen. 
Tijdens de eerste weken na de verkiezings-
uitslag merk je dat er ook weer de verbin-
ding wordt gezocht tussen partijen. In een 
korte tijd leerde de mensen achter de partij 
beter kennen. Hierin zie je dat we allemaal 
met eenzelfde ambitie in de raad zitten; om 
de gemeente een mooiere plek te maken. 
Ondanks dat de invulling hiervan verschillend 
is, voelt het wel alsof we een team zijn. Ik vind 
het heel tof om te zien hoe we met z’n allen 
voor dezelfde uitdaging staan. 

In de eerste weken heb ik dus ook al veel 
indrukken opgedaan en enorm veel geleerd. 
De aankomende tijd lijkt het mij daarom ook 
leuk jullie mee te nemen in mijn avontuur als 
raadslid en mijn kijk op de gemeente. Om u en 
jullie op de hoogte te houden van de nieuwste 
ontwikkelingen, maar ook om te laten zien 
wat voor positieve impact er wordt gemaakt in 
onze prachtige gemeente. 

Praat uit de Raad
Kennis maken

Collecte
Hersenstichting

De collecte voor de Hersenstichting heeft 
het mooie bedrag van € 985,40 opgebracht. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar 
bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Annerie den Besten
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Voor al uw: 

 gas- en waterleidingen 

 sanitair – rioleringen 

 lood-, zink- en dakwerk 

 centrale verwarming 

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

   dde KKnopendoos 
                           AAtelier  

  
 

OOpeningstijden:: Op afspraak!! 
       Maandag t/m vrijdag  

Mail, App, SMS of gewoon bellen 
 

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

 
 

 Kledingreparaties   
 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,   

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

                    

www.atelierdeknopendoos.nl    
 

Verkooppunt voor Woord & Daad van:   
Koffie, Thee, Honing en Postzegels 

Specialisten voor landhuizen, villa’s, 
woonboerderijen, exclusieve en unieke woon-/werkobjecten

KLANTTEVREDENHEID 
BOVEN HET CIJFER 9!

Westwal 34
4141 LB Leerdam

www.koningwitzier.nl

Westwal 34
4141 LB Leerdam
0345 - 744 074



Los de rebus op met
sponsoren uit de Klepper. Als 
je alles hebt ingevuld vormt 
zich vanzelf het antwoord. 

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER

REBUS 144

WIN EEN KAPPERSBON VAN  
HAARSTUDIO ANGELA 
Stuur vóór 24 mei 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.

Antwoord
Puzzel 143 
Bushalte

De prijswinnaar is: 
PAUL BROUWER 
Haaften 
 
Gefeliciteerd! 
Je prijs wordt thuisbezorgd.  
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Sonsbrug 2 
4151 ML Acquoy 

06 30690751

www.facebook.com/
haarstudioangela
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Nieuws van de Dorpsvereniging
Het laatste nieuws en berichten van het bestuur van DVS

Realisatie speeltuin Schoonrewoerd Oost
Zoals u al langer weet, zijn wij als 
Dorpsvereniging Schoonrewoerd, samen met 
omwonenden uit de wijk Schoonrewoerd-Oost, 
al heel lang bezig met het ontwikkelen van een 
speeltuin op het braakliggende terrein aan de 
Masada/Kerkeland. Na veel wikken en wegen, 
veel overleg met de gemeente en vooral heel 
veel geduld hebben, kunnen wij melden dat de 
werkzaamheden zijn begonnen! 

Firma A.H. den Hartog en Brunea Hoveniers 
zijn inmiddels begonnen met het verplaatsen 
van de huidige beplanting, het afvoeren van 
het grind en het egaliseren van de grond. In 
een later stadium zult u Kompan bezig zien. 
Zij leveren en plaatsen de speeltoestellen. Zij 
hebben aangegeven dat ze de speeltoestellen 
eind mei/begin juni kunnen plaatsen. Voor de 
nieuwe beplanting is het belangrijk dat deze 
niet te laat in het seizoen geplant worden, 
i.v.m. warmte en droogte. Daarom zal er 
wat tijd zitten tussen het aanleggen van de 
beplanting en het daadwerkelijke plaatsen van 
de speeltoestellen. 
Na het plaatsen van de speeltoestellen zal 
de speeltuin nog een periode niet in gebruik 
worden genomen en zullen de bouwhekken 
er omheen blijven staan. De reden hiervoor 
is dat het ingezaaide gras de mogelijkheid 
moet krijgen om op te komen, zodat het niet 
direct vertrapt wordt en het een modderpoel 
wordt. Dus houdt u er rekening mee dat als 
de bouwhekken er nog staan, uw kinderen 
deze niet aan de kant halen en toch alvast in 
de speeltuin gaan spelen. Dit kan helaas niet 
anders. 
Op de tekening hierbonder ziet u een impressie 
van hoe het er ongeveer uit zal komen te zien. 
De daadwerkelijke speeltuin kan wat afwijken 
van wat u in de tekening ziet. 

We hopen dat u, uw kinderen en/of 
kleinkinderen veel plezier zullen gaan beleven 
aan de nieuwe speeltuin. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Mark Mom van gemeente 
Vijfheerenlanden.

Verkiezingsmarkt
Op een zaterdagmiddag vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 
organiseerden we een ‘verkiezingsmarkt’ op 
het plein bij de Hervormde Kerk waarbij alle 
politieke partijen aanwezig waren. Leuk om 
te merken dat waar mogelijk de partijleden 
uit Schoonrewoerd waren komen opdraven. 
Elke partij had op ons verzoek ook wat leuke 
hebbedingetjes voor kinderen meegenomen. 
Door aan een pijl te draaien kregen de 
kinderen een ‘stemadvies’ en het aardigheidje 
dat erbij hoorde. Hoewel we niet de illusie 
hebben dat met deze markt het stemmen van 
Schoonrewoerders is beïnvloed, was het een 
geslaagde middag. Vooral voor de aanwezige 
lokale politici die elkaar al lange tijd alleen 
nog maar online hadden gezien en nu weer 
bij elkaar kwamen in het echt. Na afloop 
bedankten ze ons voor de gezellige markt. 

Dorpsvereniging Schoonrewoerd (DVS) 
ook op de jaarmarkt
Wat een prachtig nieuws en wat een feest dat 
de jaarmarkt dit jaar weer door kan gaan! 
Een traditie van vele honderden jaren wordt, 
met een onderbreking van twee jaar, weer 
opgepakt. Ook wij zijn als bestuursleden op 
27 mei weer te vinden in onze kraam op de 
jaarmarkt. Wij gaan graag met u in gesprek 
over de ‘dorpse zaken’ die spelen. In onze 
kraam zal in ieder geval het nieuwe dorpsplan, 
in gedrukte vorm, te vinden zijn en zien wij 
u graag voor vele andere zaken. Zie hiervoor 
ook andere artikelen in ons nieuwsbericht 

en er volgen nog een aantal 
verrassingen. Via onze 
Facebook pagina delen wij het 
allerlaatste nieuws over onze 
activiteiten op de jaarmarkt.

Het nieuwe Dorpsplan
Met het schrijven van dit 
artikel zijn we bezig met de 
laatste puntjes op de ‘i’ voor 
de productie van het nieuwe 
dorpsplan die daarmee het 
vorige plan uit mei 2017 



opvolgt. Het plan is in een handzaam gedrukt 
boekje ‘gegoten’ en voor leden gratis te krijgen 
in onze kraam op de jaarmarkt. En in verband 
met ons 30-jarig jubileum met een extraatje 
erbij! Wat dit wordt is nog een verrassing. 
Bent u nog geen lid? Geen nood: het plan is 
voor productiekosten mee te nemen. En als 
wij u op de jaarmarkt als nieuw lid mogen 
verwelkomen is het boekje voor u gratis.

30 jaar Dorpsvereniging Schoonrewoerd 
Dorpsvereniging Schoonrewoerd is op 8 juli 
1992 officieel opgericht en bestaat deze zomer 
30 jaar! In de volgende Klepper willen we 
daar uitgebreid aandacht aan besteden. Om 
dit te vieren hebben in ieder geval voor de 
leden een leuke verrassing aan ons Dorpsplan 
toegevoegd. 

Een locatie voor de Knarrenhof                                                                                                                                      
Het is even stil gebleven in onze berichtgeving 
over de Knarrenhof. Dat wil niet zeggen dat wij 
hebben stilgezeten. We hebben recent een groot 
overleg gehad met een aantal beleidsmakers 
Wonen van de gemeente VHL met het doel om 
te polsen wat de mogelijkheden zijn, bruikbare 
tips te ontvangen en een eventuele rol van de 
gemeente. Daarmee gaan we nu verder en 
binnenkort zullen we de bijna 30 aanmelders 
informeren over de vervolgstappen. 

En zoals eerder gemeld: het is in ieder geval 
wel duidelijk dat het een kwestie van een 
lange adem gaat worden. Een verkenning 
van mogelijke locaties is één van de volgende 
stappen. Reacties zien wij graag tegemoet op 
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com 
  

Schoonrewoerdse vlag
Om alvast in de stemming te komen hebben 
we een leuke actie bedacht. We zijn in de 
archieven gedoken en hebben de gemeentevlag 
van Schoonrewoerd opgezocht. Het is een vlag 
in de kleuren geel, rood en blauw met een geel 
kroontje. Wellicht dat u de vlag bij de feestweek 
in 2019 heeft gezien, want de Oranjevereniging 

had toen ook deze vlag gehesen. Het lijkt ons 
geweldig als bewoners bij Schoonrewoerdse 
festiviteiten deze vlag uitsteken, zoals tijdens 
het feestjaar, jaarmarkt, buurtfeesten e.d. We 
bieden jullie daarom de mogelijkheid om deze 
te kopen. 

Tijdens de jaarmarkt is er in de kraam van 
de Dorpsvereniging gelegenheid om in te 
schrijven voor deze vlag. De vlag kost € 18,- 
en heeft een formaat van 100 x 150 cm. Na 
de markt zullen we de vlaggen bestellen en 
ongeveer een maand later afleveren. Wilt u 
niet wachten tot de inschrijving bij de markt, 
dan kunt u nu al voorinschrijven via het 
mailadres van de Oranjevereniging, namelijk 
ovschoonrewoerd@gmail.com.

Wij hopen dat u net zo graag zo’n vlag wilt 
hebben als wij dat doen. Wat een prachtig 
gezicht zal het zijn als er in heel Schoonrewoerd 
deze vlag wordt gehesen!

Schoonrewoerd 1.000 jaar
Met de Oranjevereniging worden er al 
leuke plannen gesmeed voor het feestjaar 
Schoonrewoerd 1.000 jaar. Wij worden er in 
ieder geval heel enthousiast van en het komt 
ook steeds dichterbij! De festiviteiten vinden 
plaats van april 2023 tot en met april 2024. 

Wedstrijd logo Schoonrewoerd 1.000 jaar
Nu onze plannen steeds verder vorderen 
hebben we ook behoefte aan een logo voor 
Schoonrewoerd 1.000 jaar. Vandaar dat 
we deze uitdaging met jullie delen en een 
wedstrijd uitschrijven.

Het logo gaan we gebruiken bij communicatie, 
zoals correspondentie, facebook, Instagram, 
WhatsApp e.d. Ook zal het tijdens het feestjaar 
volop worden gebruikt.

De spelregels zijn als volgt:
• Iedereen mag meedoen, van jong tot oud
• Ontwerp moet passend zijn bij 

Schoonrewoerd 1.000 jaar. 
• Het formaat maakt niet uit. Wel is er bij 

Facebook en WhatsApp een ronde uitsnede 
van het logo zichtbaar, dus handig om hier 
alvast rekening mee te houden.

• Tip: bij een logo zijn veel details vaak minder 
mooi.

Inleverdatum uiterlijk 31 augustus 2022 via 
e-mailadres dorpsverenigingschoonrewoerd@
gmail.com of in de brievenbus Koningin 
Julianastraat 15.



We hopen dat er veel bewoners hun creativiteit 
boven laten komen en hiermee aan de slag 
gaan. We zijn nu al reuze benieuwd naar alle 
creaties!

Een bestuur zonder voorzitter
Wij als bestuur krijgen wel eens de vraag 
wie onze voorzitter is. Het antwoord is: die 
functie is al enige jaren vacant. Kun je dan 
als bestuur zonder voorzitter? Meestal wel en 
soms niet. Tot nu toe doen we het als bestuur, 
met vijf ervaren bestuursleden, zonder een 
voorzitter als boegbeeld. In feite hebben we 
een projectorganisatie, waar we ‘de klussen’ 
in wisselende samenstelling oppakken en 
kijken naar de haalbaarheid in beschikbare 
tijd, voorkeur en vaardigheden. Deze manier 
van werken kost wat meer overleg, maar 
functioneert op zich naar behoren. 
Nu is wel zo dat alle bestuursleden 4 tot 
5 dagen werken en dat er voor sommige 
activiteiten zoals bijvoorbeeld een overleg 
met ambtenaren van de gemeente verlofuren 
opgenomen moeten worden. Een bestuurslid 
dat op werkdagen wat ruimer in zijn tijd zit 
zou dan wel prettig zijn. Dit is geen noodkreet 

om een vacature in te vullen, maar wellicht 
dat iemand denkt: dat lijkt me wel wat! We 
zien graag een e-mailtje tegemoet. 

Voor de nieuwe (en alle andere) bewoners 
in ons dorp
Bent u nieuw als bewoner in Schoonrewoerd 
of woont u hier al lang en heeft u interesse 
in een lidmaatschap van Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd? Bezoek onze kraam op de 
jaarmarkt en wellicht mogen wij u verwelkomen 
als nieuw lid van onze vereniging die inmiddels 
270 leden telt (lees: voordeuren). U krijgt 
dan van ons een formulier voor aanmelding 
en leest meer informatie over waar we als 
vereniging voor staan. 
De jaarlijkse contributie is € 7,50 voor 
gewone leden en voor leden ouder dan 65 jaar 
(peildatum 1 juli) € 4,50. Het lidmaatschap kan 
ingaan vanaf 1 januari 2022. De contributie 
wordt geïnd in de maand september. 

Bestuur Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com

� Dorpsvereniging Schoonrewoerd



 
 

 

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 



Omdat de pastorie (domineeswoning) bij 
de Hervormde Kerk toch leegstond, was 
al snel het besluit genomen om deze ter 
beschikking te stellen voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels 
wonen er 22 Oekraïense vrouwen en 
kinderen. Een van de vrijwilligers die 
de vluchtelingen begeleidt, is Johan den 
Hertog. We stellen hem een aantal vragen 
over de opvang van de vluchtelingen in 
ons dorp. 

Johan, wat is er veel gebeurd in de 
pastorie?!
,,Nou, inderdaad! Allereerst was er op 5 maart 
een inzameling van hulpgoederen voor de 
Oekraïense vluchtelingen. Die dag is er enorm 
veel opgehaald. Ook is er geld ingezameld om 
de reis naar Roemenië en Oekraïne te kunnen 
betalen. Vanuit Roemenië zijn de spullen met 
kleinere busjes naar Oekraïne gebracht. Een 
week na die eerste inzameling bedachten we: 
we gaan de pastorie inrichten voor vluchte-
lingen. We hebben als kerkrentmeesters bij 
elkaar gezeten en concludeerden: ‘we weten 
niet waar we aan beginnen, maar we gaan het 
wel doen.’ De week erop hebben we een inven-
tarisatie gemaakt met de vraag of mensen 
nog spullen hadden. Nou! We konden wel drie 
woningen met spullen vullen, het aanbod was 
enorm.’’  

Hoe is het daarna gegaan? 
,,We werden via de stichting Home for Ukraine 
gekoppeld aan mensen die op reis waren door 
Europa. De allereerste vluchtelingen die hier 
aankwamen, waren twee zussen met hun drie 
kinderen, zij kwamen met hun auto aan op 
16 maart. De maandag daarna kwamen er 
vier vrouwen en hun drie kinderen. Ze wilden 
heel graag bij elkaar blijven. De volgende dag 
zijn er nog tien gekomen (twee zussen, een 
vriendin en hun zeven kinderen). Zij wilden 
ook graag bij elkaar blijven. Inmiddels zijn er 
dus negen vrouwen en dertien kinderen. De 
laatste groep van tien kwam met een bus aan 
in Eindhoven waar we ze met een paar brand-
weerbusjes hebben opgehaald.’’ 

Is de pastorie nu helemaal gevuld? 
,,Nou, er zouden er nog wel wat bij kunnen, 
maar het zijn nu drie families. We zochten 
eigenlijk naar één grote familie zodat dat 
makkelijker zou gaan in hetzelfde huis. Met 
drie families kan het best pittig zijn. 

We hebben een tolk en kunnen goed met ze 
communiceren. Er zijn afspraken gemaakt 
over hoe ze onderling alles met elkaar moeten 
delen. Ze moeten de boel schoonmaken met 
elkaar, voor elkaar koken. Een van de dames 
is hoofd van de portemonnee.’’

Waar komen de groepen vandaan? 
De eerste groep komt uit Kiev. De tweede groep 
uit Mikolajiv (een Zuid-Oekraïense havenstad) 
en de derde uit de omgeving van Odessa (ook 
een Zuid-Oekraïense havenstad). Een vrouw 
uit de groep spreekt Engels. Ze is onder-
wijzeres en geeft online les aan kinderen in 
Oekraïne. De leerlingen uit haar klassen kijken 
vanuit thuis mee. De lerares ziet het als haar 
plicht om les te blijven geven en online lukt dat 
gelukkig ook. Het is niet altijd makkelijk voor 
haar. Ze zit zelf op een mooie, veilige locatie 
en ziet de kinderen achter hun beeldschermen 
in schuilkelders en hoort daar de luchtalarmen 
afgaan. Als je die gesprekken volgt, komt het 
heel erg binnen. ‘Hoe gaat het?’ Dan is het 
antwoord vaak: ‘We zijn er nog’. 

De echtgenoten van deze vrouwen zijn erg blij 

Oekraïense vluchtelingen in de pastorie



te weten dat hun vrouw en kinderen veilig zijn, 
dat geeft hen rust. Een aantal van de vluchte-
lingen uit de pastorie is direct vanuit de schuil-
kelder in Mikolajiv naar de trein gevlucht en is 
gaan rijden zonder spullen bij zich. Ze hadden 
geen idee waar ze uit zouden komen. 

Jullie gaan nogal beschermend met ze 
om, -iets gechargeerd- wil je een cake 
bakken en brengen, dan moet je dat eerst 
even met jullie overleggen en aanmelden. 
Waarom is dat? 
,,We zijn als groep van vijf vrijwilligers het 
aanspreekpunt voor de vluchtelingen: Lennart 
de Bruin, Alwin van Dijk, Caroline Meerkerk 
(haar vader zit in vluchtelingenwerk) en Annet 
van Mourik (zij heeft een vriendin die Russisch 
spreekt en weet hoe het daar werkt) en ik. Het 
is belangrijk, vooral in het begin, dat de vluch-
telingen in alle rust een beetje tot zichzelf 
kunnen komen.’’

,,Ze hebben traumatische zaken meege-
maakt en daarom willen we ze ook een beetje 
beschermen. Gelukkig gaat het nu heel goed 
en zijn ze gewend aan het huis en aan het 
dorp. Naast onze vijf vrijwilligers zijn er meer 
mensen die zich voor ze inzetten zodat ze ook 
wat meer ontspanning hebben. We hopen dat 
er nog meer mensen zijn die met ze willen gaan 
wandelen, tennissen of voetballen. Veel is al 
voor ze geregeld zoals vervoer in Nederland, 
kleding en medische benodigdheden. Als 
iemand iets wil doen is dat fantastisch, maar 
graag in overleg met ons.’’  

De opvang is in de pastorie van de 
Hervormde Kerk, helpen de andere kerken 
ook mee?  
,,Jazeker! De Hersteld Hervormde Gemeente 
en de Gereformeerde Kerk hebben toegezegd 
om ook een deel van de kosten te dragen 
om zowel de vluchtelingen in kleding, eten 
en eerste levensbehoeften te voorzien. Maar 
ook voor het warmhouden van de pastorie is 
veel geld nodig, want gas is nu erg duur en 
er gaat heel veel gas doorheen. We denken 
dat we gaan heel hard gaan schrikken van de 
rekening.’’ 

,,Gelukkig zijn er veel acties om geld op te halen 
en dat vinden we fijn. Het is echt fantastisch 
om te zien hoeveel lege flessen de kinderen 
van de Noachschool hebben opgehaald. Er 
was een jongen aan het drummen voor de 
Dagwinkel en hij haalde 138,95 euro op voor 
de opvang van de vluchtelingen en er komt 
een benefietconcert. Geweldig!’’ 

,,Het is niet makkelijk om altijd maar om geld 
te vragen, maar het is wel het handigst en ook 
nodig. Dus, zie je iemand drummen voor de 
vluchtelingen, geef dan geld. Zo help je ons. 
We gaan het geld echt niet verkwisten en als 
we het niet meer nodig hebben in Schoonre-
woerd geven we het aan Giro 555.’’ 

De vluchtelingen zijn enorm dankbaar en zien 
in elke Schoonrewoerder iemand die iets voor 
ze heeft gedaan. Er gaat veel liefde rond in 
het dorp en daar willen we alle Schoonrewoer-
ders voor bedanken. Iedereen die even met 
ze praat, voor zover het gaat in gebarentaal 
of even wat meeloopt, dat vinden ze allemaal 
geweldig.’’

Wat kunnen we als Schoonrewoerders 
voor deze mensen betekenen? 
,,Er gebeuren al heel veel mooie dingen. Toen 
de oudste bewoonster 65 werd is er een taart 
voor haar gebakken en kreeg ze kaarten en 
bloemen. De kinderen mogen bij de buurvrouw 
van de pastorie gaan springen op de trampo-
line. Ik zou zeggen: deel in iets waar je goed 
in bent. Je zou er bijvoorbeeld over na kunnen 
denken om ze mee te nemen naar de Efteling, 
of een wandeling te gaan ondernemen of iets 
anders. Als je iets leuks wilt gaan doen, dan 
staan ze daar zeker voor open, maar overleg 
eerst even met ons.’’ 

Er is ook een dove jongen in de pastorie? 
,,Ja, een van de kinderen is doof en spreekt 
in gebarentaal, maar dat is niet dezelfde 
gebarentaal als in Nederland. Het is lastig 
om dan te communiceren. Als iemand geba-
rentaal in het Russisch of Oekraïens kent, zou 
dat prachtig zijn. Overigens is communiceren 
in het Oekraïens niet onmogelijk. Via de app 
SayHi kun je inspreken wat je wilt zeggen en 
dat vertaalt de app direct. Ook werken we met 
Telegram; een app waarin een vertaalfunctie 
zit.’’ 

,,Nogmaals, heel Schoonrewoerd zet zich in en 
dat is echt fantastisch. Een douchewagen had 
een rioolaansluiting nodig, binnen no time was 
dat geregeld. Voor de kinderen waren nieuwe 
laptops nodig, ook dat was binnen no-time 
geregeld. Het is echt prachtig om te zien en 
nu kunnen de kinderen al hun schoollessen 
volgen.’’ 
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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. 

Een ambacht Liefde, vakmanschap en kwaliteitVolg onze kanalen!

Neem gerust contact met ons op voor advies of een afspraak voor een vrijblijvend offerte! 



Wat is het heerlijk om dit weer te kunnen 
schrijven. Wat voelt het fijn om elkaar weer 
zonder mondkapjes te begroeten en onze lach 
te schenken. Hallo iedereen!! We gaan hopelijk 
een mooie lente tegemoet. 

Deze ‘ bevrijding’ voelt zo fijn en dan komen 
de berichten over die afgrijselijke oorlog in 
Oekraïne zo rauw en vol ongeloof over over 
ons heen. Wie had het ooit kunnen bedenken 
dat na de gruwelijkheden van de Tweede 
Wereldoorlog er nog iemand zou zijn die het in 
zijn hoofd zou halen om een oorlog van deze 
omvang te beginnen.

Reisje
Hoe verschrikkelijk ook, en het voelt gek om 
dit te schrijven, maar het leven gaat hier door. 
Dus vertellen wij u dat we weer gestart zijn 
met het organiseren van het jaarlijkse reisje.
Dit vindt plaats op 18 mei a.s 
Er is weer een aantrekkelijk programma 
opgesteld door Arianne en Nel, en zij beloven 
dat er geen grote afstanden gelopen hoeven 
worden, want dat werd als punt meegegeven 
na het vorige reisje. Begin mei komt de uitno-
diging bij u door de bus, maar noteer het vast 
in uw agenda!!

Ouderengym
De Ouderengym is alweer een poosje 
opgestart en wordt nog steeds met veel plezier 
gegeven door een van de medewerkers van 
onze dorpsfysio. Wekelijks worden de spieren 
en gewrichten weer soepel gemaakt zodat u 
zo lang mogelijk zelfstandig uw dingen kunt 
blijven doen!Er is nog ruimte voor nieuwe 
leden, het is iedere woensdagochtend van 
10:00 tot 10:45 met inloop om 09:45.
Ieder kwartaal komen twee leden van het Oude-
renkontakt meedoen en worden de gymnasten 
op koffie en gebak getrakteerd, heel gezellig.
De eerstvolgende keer dat er koffie gedronken 
wordt met elkaar is 20 april a.s.
Dus… Wilt u lijf en leden soepel en actief 
houden, sluit u dan aan bij deze gezellige 
groep, u bent van harte welkom.

Open Eettafel
Ook de Open Eettafel is weer begonnen, en 
hoe!!! We hebben al een aantal keer rond de 
40 personen mogen ontvangen in het Party-
centrum, waar we iedere derde donderdag van 
de maand terecht kunnen voor een smakelijke 
maaltijd. 

Er zijn wat nieuwe gezichten bijgekomen, dat 
is heel fijn, en we horen (en dat vinden wij zelf 
ook) dat het altijd weer fijn en gezellig is om 
elkaar weer te zien en met elkaar te eten.
Als u het ook fijn vindt om samen met anderen 
de maaltijd te gebruiken en zelf eens niet te 
hoeven koken, kom dan ook eens meedoen? 
U kunt zich opgeven bij Jolanda van Dijk (06 
12401480). Van harte welkom!!
De volgende data om deel te nemen zijn: 
21 april, 19 mei, 16 juni.

Fijn om dit allemaal weer door te mogen 
geven, en we hopen u allen weer bij onze acti-
viteiten te ontmoeten, tot dan.

Namens het bestuur van het Ouderenkontakt 
Akkie Langerak

Ook het Ouderenkontakt komt weer in actie!!



WONEN WORDT BELEVEN

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

MET AL ONZE MERKEN: A N TA ,  A U P I N G ,  B E RT  P L A N TA G I E ,  C A ST E L I J N ,  C H R I ST I A N 

F I S C H B A C H E R ,  C LOA K ,  D E  P LO E G ,  E A ST B O R N ,  G E L D E R L A N D ,  H A L A ,  H A RV I N K ,  H ü L STA ,  J A B , 

J O R I ,  K E N D I X ,  L E O L U X ,  L I N T E LO O ,  M E TA F O R M ,  PA STO E ,  S V E D E X ,  TO P F O R M ,  I N T E R F LO O R



Gijs Kool Schrijft 

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

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

Gijs Kool denkt mee! 
• PR
• USP 

Gijs Kool Schrijft 
Dorpsstraat 27 
Schoonrewoerd
06-51502379

april
16 april  14:30 uur HSSC’61 1 - Everstein 1, Sportpark Het Plein, Hei- en Boeicop 
21 april  Open eettafel, Ouderenkontakt
23 april 14:00 uur Excursie achter de Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht
23 april 20:00 uur Benefietconcert Maya Fridman & Marion von Tilzer voor Oekraïne 

in de Gereformeerde kerk - Dorpsstraat 48, zaal open 19:15 uur
26 april   vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
26 april 18:00-21:00uur Vrijmarkt op de Dorpsstraat, Oranjevereniging
27 april  Koningsdag

mei
5 mei 9:00-12:00 uur Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
7 en 14 mei  Vogelexcursie voor de jeugd, zie www.natuurcentrum.nl
8 mei 9:00 uur Excursie Culemborg, start bij fort ‘t Spoel, Natuur- & Vogelwacht
14 mei 8:00 uur Excursie Zouwe, vertrek vanaf De Schaapskooi
14 mei 11:00-16:00 uur  Ambachtsdag, Ambachtsplein - Dorpsstraat 23
18 mei  Reisje, Ouderenkontakt
19 mei  Open eettafel, Ouderenkontakt
21 mei 19:30 uur Muzikale avond voor ‘Water for Life’, Gereformeerde kerk - 

Dorpsstraat 48
24 mei   vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
27 mei  Schoonrewoerdse jaarmarkt

juni
2 juni 9:00-12:00 uur Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
13 juni 10:45 uur V.I.P. morgen op de Noachschool
16 juni  Open eettafel, Ouderenkontakt
28 juni   vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

ACTIVITEITENKALENDER



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

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

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

 Verhuur Partybenodigdheden 
  o.a. taps, tenten, tafels, stoelen en serviesgoed. 
        

     Jan Harlaar 
      Kon. Julianastraat 22-24 
      4145 KM Schoonrewoerd 
      Tel: 0345-641463  Fax: 0345-641514 

r 

 

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

 

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 

E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl 


