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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdvijfenveertig
Kramen, kuipsteken, clowns, botsauto’s, muziek,
drank, ontmoetingen en gezelligheid: Wat een feest
was het om weer een Jaarmarkt te hebben! Op onze
kraam lag de stapel van 144 Kleppers die dit 145e
nummer voorgingen. Hoeveel bladzijdes dit waren?
Koen Damsteeg kwam het dichtst bij de oplossing:
7567. De kaasvraag (de kaas woog 17700 gram)
is het best beantwoord door Aartje Vuurens, de
tweede prijs is voor Arne Ruitenburg.
Van Harte Gefeliciteerd!
Ondertussen maken we ons op voor kalme en zwoele
zomermaanden en staat ook de Dorpsmaaltijd
weer ouderwets op de planning. Lekker hoor! Wie
deze zomer kunst wil kijken, kan in de Leerdamse
galerie De Kunstplaats aan de Markt. Daar zijn
tientallen werken te zien van de in 2002 overleden
Schoonrewoerder, cameraman en kunstenaar
M.E.L. Westenburg.
We leren in deze Klepper ook de creatieve Chiel Boele
kennen die zich voorstelt in de Pagina 16plusminus.
Ondergetekende moet overigens eindelijk een keer
zelf met de billen bloot, te lezen in de 50 vragen.
De EHBO-vereniging biedt iedereen aan om zich
aan te sluiten, zodat we nog beter voor elkaar
kunnen zorgen. Het jonge raadslid Pascalle van

INHOUD
50 vragen: Gijs Kool
Activiteitenkalender
Collecte Epilepsiefonds
De Schoonrewoerdse Zoekvreter
DVS Nieuws
EHBO
Eindelijk weer een Ambachtsdag!
Expositie M.E.L. Westenburg
Gereformeerde kerk: Nationale Orgeldag
Heerlijkheid Vijfheerenlanden
HSSC ‘61 Inside
Jaarmarkt 2022
Kinderhoekje
Noachschool: Uitnodiging afscheid juf
Janneke
Oproep: jonge Klepper journalist gezocht
Oranjevereniging: Koningsdag
Ouderenkontakt
Pagina 16±: Chiel Boele
Pannenkoekenactie jongeren Schoonrewoerd
Praat uit de Raad: Diversiteit
Stadspark
Terugblik benefietconcert Fridman/Von Tilzer
VakantieBijbelClub
VoedselBankjes
Vogel in beeld: Spreeuw & Winterkoninkje
Volleybalvereniging Smash
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Hemert omschrijft haar protest tegen het feit dat
de wethouders van VijfHeerenlanden, alle vijf heren
zijn en Alwin van Dijk schrijft enthousiast over de
volleybalvereniging Smash. De Dorpsvereniging
presenteert de nieuwe speeltuin en zoekt naarstig
naar helpende handen voor het grote feest:
Schoonrewoerd 1000 jaar!
In deze Klepper kijken we met elkaar blij terug op
wat er in de afgelopen weken is gebeurd: De toppers
van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden sleepten een
cameraploeg naar de Wiel van Bassa en lieten zowel
(de dit jaar gedecoreerde) Wim Scherpenzeel als
boswachter René Garskamp voor het tv-programma
Buitengewoon iets vertellen over de allermooiste
plek van Schoonrewoerd. De mensen van het
Ouderenkontakt vertellen over Cactus Annie.
De Ambachtsdag ging -met een opgehokte Karlaonlangs weer helemaal los op het mooie thema
muziek! Kinderen vergaapten zich tijdens het
maken van een triangel en leerden dat kersenrood
800 graden is. Diezelfde avond lieten ze horen hoe
hun triangels klonken, tijdens het pannenkoeken
eten voor het goede doel op het Dorpsplein. Dat een
mooi concert organisatorisch heel wat voeten in de
aarde heeft, blijkt wel uit de terugblik van Hans en
Akkie Langerak op het bijzondere benefietconcert.
Soms is het ook tijd voor afscheid. Zo lezen we
een terugblik op de geslaagde Koningsdag in het
allerlaatste schrijven van de vrijwilliger Anca
Spronk. Deze vrijwilligerstijger leek niet te temmen,
maar geeft nu toch haar vrijwilligerswerk door aan
anderen.
Bas Middelkoop is weer aan het tekenen geslagen
en trakteert ons op zijn beeld van een vogel. Hij
raakte hiervoor geïnspireerd door Aartje Rijneveld.
Zij geniet enorm van de natuur rondom haar huis en
schrijft daar gedichten over: Boven op de conifeer/
keek hij of zij triomfantelijk neer/ Mijn ochtend kon
dus niet meer stuk, dat noem ik puur geluk! Welke
vogel dit is? Blader maar snel door!
namens de redactie van De Klepper,
Gijs Kool
P.S.
We
hebben
een
nieuwe
website!
Wilt u De Klepper online lezen, dan is
deze daar te bekijken en te downloaden.
www.dorpskrantdeklepper.nl
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 146 is vrijdag 9 september. Klepper
146 zal rond 30 september worden bezorgd.

Volg onze kanalen!

Een ambacht Liefde, vakmanschap en kwaliteit

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.
Neem gerust contact met ons op voor advies of een afspraak voor een vrijblijvend offerte!
Schoonrewoerd • 06 - 223 803 88 • info@anneschipper.com • voor meer info: www.anneschipper.com

Expositie M.E.L. Westenburg
M.E.L. Westenburg. Waar kennen we
die naam toch van? Nou, dat is voor
een Schoonrewoerder natuurlijk geen
moeilijke vraag, dat is een straatnaam!
Als je die vraag stelt in Hilversum, zal er wellicht
nog een oude regisseur of cameraman van de
AVRO of VPRO zijn die M.E.L. Westenburg nog
kent als oud-collega. Wie de naam noemt in
Amsterdam hoort er wellicht verhalen over ‘die
buurman’. Lies Westenburg was het allemaal,
maar voornamelijk was de in 2002 overleden
Schoonrewoerder
naast
cameraman
en
regisseur ook een kunstenaar.
In de Galerie ‘De Kunstplaats Vijfheerenlanden’
te vinden aan de Markt in Leerdam is tot eind
juli een verzameling te zien van tientallen
kunstwerken van Lies Westenburg. De
werken zijn verzameld door galeriehouder
Tom van Campenhout. Hij is onder de indruk
van het lijnenspel van Westenburg. ,,Als je
nou kijkt naar hoe hij een vrouwenlichaam
tekent. Dan gebruikt hij dunne lijnen waar
de vrouw wat dunner is, maar dikkere lijnen
op de heupen bijvoorbeeld. Dat getuigt echt
van vakmanschap’’, vertelt Campenhout
enthousiast.

De interesse in het werk van Westenburg begon
met een klein werkje dat de galeriehouder
kreeg van een oude Leerdammer. ,,Hij bracht
een kunstwerkje van Westenburg en vroeg
zich af of ik het wat vond. Hij heeft het me
cadeau gedaan omdat zijn kinderen het niet
wilden hebben. Toen ik daarover begon tegen

mijn goede Leerdamse vriend Rob Witteveen
-ook wel bekend als columnist Splinter- bleek
dat Rob zelf ook nog heel wat werken had
liggen. En zo zijn we verder gaan zoeken in
Leerdam.’’
Lies Westenburg (die dezelfde voorletters heeft
als zijn vader huisarts Westenburg waarnaar de
straat is vernoemd) werd nadat hij zijn opleiding
aan
de
Rijksnormaalschool
voor Tekenonderwijzers en de
Rijksacademie van Beeldende
Kunsten in Amsterdam afrondde,
gevraagd voor televisie. Niet
zo gek, want de televisie
stond in de jaren ’50 nog in de
kinderschoenen en Westenburg
had een sterk ontwikkeld gevoel
voor beeldcompositie en ging aan
de slag als cameraman. Daarna
maakte hij carrière als regisseur
en programmamaker bij de
AVRO en VPRO. In die tijd bleef
hij in Amsterdam wonen. Na zijn
pensioen streek hij weer neer in
Schoonrewoerd (Schaikseweg)
en ging fervent verder met
tekenen en schilderen.
Wie verwacht dat er nu qua
kunstwerken een enorm bedrag aan de
galeriemuur hangt waar de taxateurs van
‘Tussen Kunst en Kitsch’ het water van in de
mond zou lopen, komt bedrogen uit. ,,Het
zijn geen dure werken, sterker nog er is geen
vraag naar’’, weet Van Campenhout. ,,Maar
dat betekent niet dat ze niet mooi zijn of niet

Ontwerp – aanleg - onderhoud

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag!

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

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093

www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl

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

Eliza, Leonard. Dezelfde voornamen dus als
zijn vader, de huisarts van Schoonrewoerd.
De moeder van Lies Westenburg heette Dina
Susanna Westenburg van der Grient en was
een zeer begaafd tekenaar die heel wat mooie
platen van Schoonrewoerd maakte.

de moeite waard zijn om te verzamelen en te
laten zien’’, voegt hij eraan toe. ,,Het laat
het kunstenaarschap van Westenburg
zien. Hij is vlak na de oorlog naar de
kunstacademie gegaan, heeft zich
daarna op z’n televisie-carrière gestort
en is pas daarna weer kunst gaan maken.
Je ziet dat hij nog erg geïnspireerd was
door de Cobra-beweging. Al had hij een
hartstochtelijke hekel aan Corneile, de
grote man van Cobra.’’
Lies Westenburg is in 1922 (honderd jaar
geleden) in Schoonrewoerd geboren en
had een zus die Hans heette. Overigens
staan de voorletters M.E.L. voor Marius,

Kleine details uit het dagelijks leven van Lies
Westenburg in Schoonrewoerd komen met zo’n
overzichtstentoonstelling ook aan het licht.
Leerdammer Rob Witteveen (Splinter) was
bevriend met Westenburg en zette speciaal
voor deze overzichtstentoonstelling een aantal
anekdotes op papier, waaronder de ‘avonturen’
van Lies Westenburg in Schoonrewoerd. Zo is
een van de anekdotes hoe Westenburg foto’s
gaat afrekenen. Heel wat foto’s zijn mislukt
omdat ‘tafelgasten’ (waarschijnlijk met een
slokje op) zijn camera pakten
en te pas en te onpas foto’s
gingen maken.
De
flamboyante
Schoonrewoerder
ontving
thuis zijn grote kring van
trouwe vrienden van allerlei
pluimage. De dinsdagavond,
zijn biljartavond, was hem
heilig en dan wilde hij door
niemand gestoord worden.
Elke
zondag
kreeg
hij
‘tafelgasten’, hij hield van
vogels voeren, had voor elke
soort vogel weer ander ‘vreten’ in huis en
deed niet graag zelf boodschappen. Hij was lid
van de Leerdamse Roeivereniging en maakte
talloze schetsen op en langs de Linge, hij
maakte portretten, tekende gezelschappen,
landschappen en deed dit in een stijl die tussen
figuratief en abstract in zit.
Rob Witteveen herinnert zich hem als een
wat nukkige man die last had van ‘buien’.
,,Soms maakte hij ruzie met mensen, vaak
was hij innemend. Hij was meegaand en
invoelend, een groot psycholoog of op z’n
minst een mensenkenner. Z’n visite was vaak
recalcitranter dan hij en ik bewonder zijn geduld
met die mensen die soms tekeergingen. Lies
was geduldig, totdat het op was, dan stuurde
hij die (ook) nukkige mensen resoluut weg.
Kortom: soms dwars, maar nooit onredelijk.’’
De expositie is nog te zien tot en met 31 juli in
de Galerie ‘De Kunstplaats Vijfheerenlanden’
te vinden aan de Markt 7 in Leerdam.
Gijs Kool

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

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

Het fruit aan de hoogstambomen rondom
de Wiel van Bassa groeit alweer
Na ijs en sneeuw op 1 april lieten de
hoogstambomen zich in de weken daarna
van hun mooiste kant zien. Velen van ons
genoten in april en de eerste week van mei
van de helder witte perenbloesem of de tere
roze appelbloesem. Inmiddels zijn de appels
en peren alweer zichtbaar aan de bomen en
groeien ze door naar het moment waarop de
ladders in de hoogstambomen worden gezet
voor de pluk.
Maar zover is het nog niet. We kijken in
deze zomeruitgave van de Klepper terug
naar wat er gebeurde de afgelopen tijd en
ook naar wat er staat te gebeuren. Er waren
nieuwe hoogtepunten, zoals het feit dat de
Heerlijkheid Vijfheerenlanden voor het eerst
op de Schoonrewoerdse Markt stond, maar
we genoten ook van de vrijwilligerslunch
onder de bomen achter Hoeve de Kruithof
in aanwezigheid van Wim Scherpenzeel,
die kort daarvoor een koninklijke
onderscheiding ontving. Op 12 mei
was de Wiel van Bassa te zien in
Binnenstebuiten TV en in september
hopen we deel te nemen aan het
Binnenstebuiten Festival.
De Schoonrewoerdse ‘Mart’, een
nieuwe traditie is geboren
Een spannende ochtend die 27ste mei
2022. Heerlijkheid Vijfheerenlanden
maakte zich op om voor het eerst met
een kraam op de Schoonrewoerdse
Markt te staan. De traditie van de
Schoonrewoerdse Markt was door
COVID-19 twee jaar onderbroken
geweest. Deze dag van familiebezoek,
rondjes over de markt, een biertje

drinken en slagkoek kopen moest even op
gang komen, maar vanaf 9 uur werd de stroom
bezoekers, die langs de kraam kwam, steeds
dikker.
Iedereen kon het perensap uitproberen en ook
de appel & perenstroop was te proeven op
een toastje. Sommige bezoekers zeiden: ‘we
hebben de producten al vaak weggegeven,
maar zelf geproefd hebben we het nog niet’.
Een uitgelezen kans om dat in de gezelligheid
van de markt en onder de Schoonrewoerdse
zon nu wel te doen. Alle drie de producten, dus
ook het appel & perenbier, waren te koop.
De familie Verkerk uit de Bernhardstraat
in Schoonrewoerd raadde bijna exact het
aantal kilo’s fruit dat in 2021 rondom
de Wiel van Bassa werd geplukt van de
hoogstamboomgaarden. Dat was inclusief het
fruit van de donorboomgaarden 28.425 kilo.
Zij wonnen een cadeaupakket met daarin
alle drie de (h)eerlijke streekproducten van
Heerlijkheid Vijfheerenlanden.

Een mooie directe verkoop vanuit de kraam en,
wat ook heel plezierig was, er werden mooie
gesprekken gevoerd over de unieke natuur
rondom de Wiel van Bassa en het behoud
daarvan voor komende generaties. Nieuwe
beschermers schreven zich in en dragen vanaf
nu bij om de ambities van de Heerlijkheid
Vijfheerenlanden te realiseren. Ook meldden
zich nieuwe vrijwilligers voor allerhande taken.
Kortom, een super start voor de stichting als
nieuwe standhouder op de Schoonrewoerdse
Markt. Een nieuwe traditie is geboren.
Een bijzonder bedrijf
Net als de plukdagen in het najaar 2021 was
de vrijwilligerslunch op 14 mei 2022 aan de
Wiel van Bassa zonovergoten. Rond half twaalf
verzamelden de vrijwilligers van Stichting
Heerlijkheid Vijfheerenlanden zich onder de
hoogstambomen aan de Wiel van Bassa. De
koffie stond klaar en er waren lange tafels
neergezet voor de eerste vrijwilligerslunch van
de stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden.
Een welverdiende lunch voor alle harde
werkers die vanaf het eerste uur of wat later
hebben meegewerkt om het werk dat vanuit
de Heerlijkheid Vijfheerenlanden moet worden
gedaan mee aan te pakken. De werkzaamheden
lopen
uiteen
van
plukken,
sorteren,
grasmaaien, maar ook het plakken van de
stickers op de potjes met appel & perenstroop,
het maken van de verkoopfacturen of het koken
van de soep en het smeren van de broodjes
voor de plukkerslunches. Ruim 30 vrijwilligers
genoten van de lunch en de gesprekken met
elkaar. Twee leden van het bestuur gaven een

terugblik maar ook een vooruitkijkje naar de
komende tijd en de ambities die de stichting
nog heeft. Alle vrijwilligers samen vormen een
bijzonder bedrijf waar men zonder financiële
vergoeding, maar wel met veel plezier, voor
werkt.
Binnenstebuiten TV
Het was op 1 april (echt géén grap) dat
Binnenstebuiten op bezoek kwam bij de
Wiel van Bassa om de opnames van een
bloesemitem voor te bereiden. Binnenstebuiten
is het duurzame lifestyle programma dat elke
werkdag op NPO 2 wordt uitgezonden.

Via het Zuid-Hollands Landschap kwamen we
met hen in contact en zij wilden de unieke
natuur rondom de Wiel van Bassa en de
hoogstambomen die daar staan in de spotlights
zetten op het moment dat bomen zich van hun
mooiste kant laat zien: de bloesemtijd.
Die 1ste april liepen we door kou langs de
eerste bloesem , die deze ochtend dik onder
de sneeuw zat. De redactrice kon zich maar
moeilijk voorstellen hoe de bomen er een
paar weken later uit zouden zien. Maar op 19
april zag de wereld er heel anders uit. Rene
Garskamp leidde de cameraploeg rond langs de
mooiste plekken en vertelde honderduit over
de Wiel en de bomen. Ook Wim Scherpenzeel,
als kersvers lid in de orde van Oranje-Nassau
kwam aan het woord. Donderdag 12 mei kon
heel Nederland genieten van het resultaat
in een prachtig item van Binnenstebuiten
rond de klok van 19:00 uur. De uitzending is
terug te kijken op: https://binnenstebuiten.
kro-ncrv.nl/buitenleven/video/oude-appel-enperenbloesem-in-vijfherenlanden.
Binnenstebuiten Festival in Zaandam
Op 23 en 24 september zal de Heerlijkheid
Vijfheerenlanden onderdeel zijn van het
Binnenstebuiten Festival. Met dit festival,
dat in Zaandam wordt gehouden, opent
Binnenstebuiten het nieuwe TV-seizoen.
Tijdens het tweedaagse festival zullen de (h)
eerlijke streekproducten van de Heerlijkheid

Tickets ook aan de deur verkrijgbaar!

Ook welkom op de zomermarkt: Zaterdag 2 juli van 09:00 – 13:00 uur

worden gepresenteerd aan de bezoekers van
het festival.
Samen met een aantal vrijwilligers zijn we
aanwezig om, net als op de Schoonrewoerdse
Markt, iedereen te verleiden met Appel &
perenstroop, het bier van hoge komaf of het
perensap. Het festival vindt plaats op het
Hembrugterrein in Zaandam. Wil je hier graag
bij zijn, dat kan, je bent van harte welkom.
Kijk dan op https://binnenstebuiten.kro-ncrv.
nl/festival voor meer informatie.
De appels en de peren groeien
En natuurlijk bereiden we ook het komende
plukseizoen al weer langzaamaan voor. Eén
ding is zeker, zeiden we in het bestuur vorig
jaar: ‘de appels en de peren groeien door’. Het
ziet er voor de appelpluk al beter uit dan vorig
jaar, dat betekent dat we het assortiment
kunnen uitbreiden met Appel & Perensap.
Nieuwe vrijwilligers voor de pluk en allerhande
andere werkzaamheden zijn nog steeds
zeer welkom. Vele handen maken het werk
licht en voor je het weet ben je besmet met
het hoogstamvirus. Meld je aan op info@
heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of spreek één
van de bestuursleden aan. Meer nieuws en
actuele informatie is altijd te vinden op www.
heerlijkheidvijfheerenlanden.nl.
Ton Stek

Cactus Annie,

Dekselse Pannetjes
en Bronkhorst
Wat hebben deze drie items nu met het
Ouderenkontakt te maken? Wel, het waren
de drie onderdelen van het jaarlijkse reisje
wat door het Ouderenkontakt georganiseerd
werd dit jaar op 18 mei.
Omdat de gereformeerde kerk haar uitje de dag
erna zou ondernemen dachten wij de bus niet
vol te krijgen, dus hadden we, mede doordat
het twee jaar niet had kunnen plaatsvinden,
aangeboden dat er ook een introducé mee
mocht gaan voor dezelfde prijs.
Wat wil het geval dit jaar, de bus was bijna vol!
Een paar introducees en ook een aantal nieuwe
mensen die dit jaar voor de eerst meegingen!
Hoe leuk is dat?
Cactus Annie
Aangekomen bij Cactus Annie in Ruurlo,
werd er koffie geschonken en gebak van de
plaatselijke bakker geserveerd. Onderwijl dit
genuttigd werd vertelde Annie het verhaal
over het levenswerk van haar en haar man.
Een mooi verhaal over hard werken, grote
gezinnen en een liefde voor cactussen die hen
ertoe deed komen om in Ruurlo deze gigantische
kas in te planten met allerlei soorten cactussen.
Ze zijn met liefde verzorgd en kwamen tot
prachtige bloei, daar droeg ze zelfs nog een
mooi gedicht over op! Naast de cactussen was
er ook nog plaats voor historische kamertjes
en oude landbouwwerktuigen, en ook nog voor
een modelspoorbaan!
Het was een prachtig bezoek en iedereen kreeg
ook nog een kleine bloeiende cactus mee naar
huis. Die noemen we allemaal Annie.

Dekselse Pannetjes
De honger werd gestild bij restaurant Kriebelz
in Ter Wolde. Daar werden Dekselse Pannetjes
opgediend. De naam zegt het al, de maaltijd
bestond uit veel pannetjes gevuld met
heerlijk gegaard rundvlees, kip, en pittige
gehaktballetjes. Daarnaast lekkere eigen
gesneden en gebakken frieten met lekkere
groenten ernaast. Ook de vegetarische
maaltijd viel goed in de smaak. Als dessert
waren daar de overheerlijke zomerzonnetjes
met ijs en slagroom. Wie tekort kwam had dat
aan zichzelf te danken.
Bronkhorst
Daarna hebben we de reis afgerond in het
kleinste stadje van Nederland, in Bronkhorst!
Klein maar fijn was dat, mooie straatjes,
gezellige terrasjes, een museum en een galerie,
fijn om even rond toekijken en eventueel een
terrasje te pakken.
De moeilijk lopende mensen werden door
Mirjam even met de auto rondgereden zodat
zij ook een goede indruk konden krijgen,
en daarna op het terras afgezet tot ze weer
opgehaald werden om in de bus plaats te
nemen.

Het weer werkte ook fantastisch mee, wat
een bofkonten waren we met zo’n fijne dag.
Volgend jaar hopen we weer zoiets leuks met
elkaar te doen.
Dan geef ik nog even door dat er voor de
vakantie nog een keer een Open Eettafel
plaatsvindt en wel op 16 juni, iedereen is weer
van harte welkom. De volgende bijeenkomst
zal dan 25 augustus weer zijn.
De Seniorengym (eigenlijk een betere
benaming dan ouderengym) stopt op 6 juli, en
dan drinken we ook weer gezellig koffie met
elkaar. Er wordt weer gestart op 24 augustus!
Voor nu aan iedereen
toegewenst en tot ziens!

een

fijne

zomer

Akkie Langerak

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

Vleespakketten
5 kilo
-

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

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

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

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

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

De lapjes vlees worden
evenredig verdeeld over de
pakketten.

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

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

Eindelijk weer een Ambachtsdag!
Afgelopen 14 mei was het gelukkig weer zover,
een Ambachtsdag. De stichting is inmiddels
ruim 6 jaar en de plannen waren het lustrum
muzikaal te vieren. Het heeft op zich laten
wachten, maar dan heb je ook wat. Door
techniek te koppelen aan muziek, waren er
genoeg ideeën om de dag te vullen.
Triangel
Iets maken staat voorop, dat is een
triangel geworden. Een oeroud slaginstrument welke al in de 17e eeuw
in Europa bekend is. Hoe gaaf is dat
als je zelf zo’n instrument kunt maken en
bespelen. We hebben ze gemaakt, en over de
dag zijn er ruim honderd exemplaren geproduceerd! Met een brander het punt waar je moet
buigen kersrood maken en dat is wel 800°C
heet! Dan buigen, weer opwarmen en in de
olie harden. Omdat de hoekjes gehard zijn,
gaat de triangel mooi klinken. De dag daarna
hoorde je het hele dorp tingelen. Beginnen met
materiaal afzagen met een machine, maar dan
ook nog een stuk met de handzaag, gelukkig
iets dunner stuk voor het slagijzer. Afbramen
en je eigen houtje boren voor het handvat.
Soms moest je wachten in de smederij, wat
was het druk op sommige tijden!

Muzieknoten
Gelukkig was er meer te zien, met alle
geweldige helpers van het Ambachtsplein is
er overal wel wat te beleven. Een deur verder
in het bakhuis zijn honderden koekjes in de
vorm van muzieknoten gebakken met echte
roomboter, bloem, witte basterdsuiker en
citroenrasp.

Klokgieten
Op het plein demonstraties lood gieten, er
werden modelletjes gemaakt van een klok.
Waarom? We willen de techniek van het gieten
laten zien, hoe geweldig dat is. Lood giet je
met ongeveer 370°C en het brons van de
kerkklok gaat naar de 1100°C, moet je
nagaan dat ze dat al vele honderden
jaren doen. Wat een energie dat kost,
en ook om dat foutloos te kunnen!
We hebben gelukkig de toren open
mogen hebben, om de torenklok in het
echt te kunnen zien. Een bronzen gevaarte
van 950 kilo met een klepel van ongeveer 150
kilo staal. Nu weten de kinderen die geweest
zijn, waar de klepel hangt. Onderweg naar
boven ook nog kunnen kijken naar het oude
torenuurwerk, een technisch kunststuk met al
die tandwielen, gewichten en de slinger. Een
wonder dat in het verleden zulke prachtige
technieken al werden beheerst door supertrotse vaklui. Maar de toren zelf dan, met 2
meter dikke muren waar je zomaar doorheen
kunt lopen, je waant je terug in de tijd en dat
allemaal zo dicht bij!

Pijporgel
In de timmerwerkplaats van Middag is er een
heus pijporgel te zien en te bespelen. Heel
klein, maar helemaal echt! Prachtig eiken-

houten instrument met blaasbalg, registers
en een hele rij met vierkante “blokfluiten” in
vele tonen. In de kerk staat het grote orgel
uit 1892, en is dan ook vrij te bezichtigen.
Een keertje achter het orgel met deuren open,
is toch weer een andere ervaring dan vanaf
beneden. Prachtig dat alles zo mooi werkt, met
die verschillende pijpen en registers, loden
luchtpijpen en de enorme blaasbalg, die samen
een geweldig geluid kunnen produceren. Ook
de organisten waaraan je alles mocht vragen,
zonder dat het stoorde. Sommige van jullie
hebben er ook echt zelf op kunnen spelen, hoe
gaaf is dat!
Flessenorgel
In de tuin op het net ingezaaide grasveld,
stonden tafels waar een bakkie koffie en vers
gebakken koekjes te krijgen waren. Gezellig
samen bijkletsen, met het overheerlijke weer
wat ons was toebedeeld. Achter in de tuin
nog een flessenorgel en overal instrumenten
met een letter. Het woord van de rebus was
makkelijker vinden dan de instrumenten. En
als je dan de speurtocht had gedaan, was de
beloning een ijsje.

Lieve mensen, wij hebben er heel erg van
genoten. Jammer dat Karla wegens corona
was “opgehokt” daardoor kwam de term raamzwaaien wel volledig aan. Door de verhalen en
de foto’s, is het gelukkig nog goed gekomen.
Ook mooi was het, dat de triangels die dag
meteen werden ingezet op het podium bij het
pannenkoeken eten op het kerkplein. Bedankt
aan iedereen die ons en alle kinderen zo
geholpen hebben. 27 augustus hopen we weer
een Ambachtsdag te houden, nu weer in het
teken van de Pastorietuin.
Hartelijke groet,
Team Ambachtsplein Schoonrewoerd

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

Arendonk

ALLES VOOR UW
NACHTRUST!

John Arendonk

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

Timmerwerken

06 34 54 86 18

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

Pannenkoekenactie
door jongeren van Schoonrewoerd
Het idee ontstond donderdagavond 14
januari tijdens een Jeugdverenigingsavond
van één van de kerken van Schoonrewoerd.
Het onderwerp waar die avond over werd
nagedacht was “dankbaarheid”. Tijdens die
avond beseften we dat het niet normaal is dat
we elke dag genoeg te eten hebben. Dat we
allemaal een dak boven ons hoofd hebben en
dat we in vrijheid mogen leven. Veel mensen in
Nederland kunnen één of meerdere keren per
jaar op vakantie. We gaan het bijna normaal
vinden.
Dankbaarheid
Als je het zo over dat onderwerp hebt,
komen herinneringen naar boven. “Ooit mee
geweest met Jan en Marjan Meerkerk naar
Roemenië en daar met eigen ogen een wereld
gezien en geroken die vaak armoedig is.” Die
herinneringen zijn belangrijk voor als het in
onze ogen soms tegenzit. Vaak beginnen wij al
te piepen als we een keer niet of maar één keer
met vakantie kunnen. Onze levensstandaard
ligt erg hoog en toch is ontevredenheid vaak
datgene wat de klok slaat. Mensen in Roemenië
die veel minder hebben, leven eenvoudig
en zijn vaak erg dankbaar voor dat wat ze
krijgen. Onze les: “Vaker omhoog kijken en
God danken voor alles wat Hij ons geeft en
delen met mensen die het minder hebben.”
Omdat wij als jongeren na twee jaar corona
stonden te springen om iets te organiseren,
kwamen we op het idee om voor één avond
een restaurant te runnen door jongeren vanuit
de kerken op het dorp voor alle mensen in het
dorp. De actie zou ten behoeve van Hope &
Serve worden gehouden.

Pannenkoeken en muziek
14
mei
was
het
zover.
Een
heus
pannenkoekenfestijn op het Dorpsplein.
Omdat vooraf bleek dat er die dag ook het
Ambachtsplein
werd
gehouden,
hebben
we alles mooi kunnen combineren. Tijdens
het Ambachtsplein konden kinderen onder
andere een prachtige triangel maken. Op de
Noachschool zijn er tijdens “Groot Atelier”
meerdere liedjes ingestudeerd. Dit werd
tijdens het pannenkoekenfestijn op een
geweldige manier uitgevoerd.

Mensen konden onbeperkt pannenkoeken
eten voor slechts € 7,50 per persoon met
een maximum van € 40 per gezin. Dat
onbeperkte hebben we geweten. Zowel
de bakkers als de bediening werkten
zich het vuur uit de sloffen. Rusten en
zelf even wat eten was ten strengste
verboden. Alles werd gedaan om onze
gasten te vermaken. Over het algemeen
hoorden we terug dat de pannenkoeken
redelijk te verstouwen waren. Dit
neemt echter niet weg dat een enkele
zwart geblakerde pannenkoek met de
mooie kant naar boven op een zeer
frivole manier werd uitgedeeld aan een
nietsvermoedende gast. Ach ja, dat hoort
erbij. Een hoop stroop erop en hop, naar
binnen schuiven dat ding. Halverwege
kon er als toetje voor 1 euro per bolletje
ijs worden gehaald.
Ten slotte hebben 10 kinderen ons vermaakt
met prachtige ingestudeerde muziekstukken.
Dit alles werd begeleid met de zelfgemaakte
triangels en andere muziekinstrumenten.
U hoort het, het was een geweldige dag met
geweldige jongeren, geweldige mensen,
geweldige pannenkoeken en met geweldig
weer.
Mede door verschillende sponsors hebben we
het prachtige bedrag van € 1259,70 kunnen
verdienen voor de stichting Hope & Serve.
Hartelijk dank daarvoor!!
De pannenkoekenbakkers
Ook dit viel in de smaak!
Mooi om te zien dat de
organisatoren van dit
heuse festijn op een
platte kar de mensen
welkom
heetten.
De
dames
hebben
met
ons God gedankt voor
het geweldige weer, de
lekkere pannenkoeken,
en de geweldige mensen
van ons mooie dorp.
Ook Jan Meerkerk kreeg
spreektijd en heeft menig
gast weten te overtuigen
om een etui te vullen voor
vrouwen in Roemenië, die
zoals in veel gebieden in
de wereld het vaak zwaar
te verduren hebben.

VakantieBijbelClub
Beste kinderen en ouders van ons dorp!
Heb je het al gehoord? Op dinsdag 16 t/m
donderdag 19 augustus zal er weer de
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden
worden! Alle kinderen van groep 1 t/m groep
8 zijn van harte uitgenodigd.

Nationale Orgeldag
Kom luisteren naar het orgel van de
Gereformeerde Kerk.
Elk jaar op de tweede zaterdag van september
vindt de Nationale Orgeldag plaats. Die dag
valt samen met Open Monumentendag. In
2022 is dat op zaterdag 10 september. Op
tal van plaatsen in Nederland zijn niet alleen
monumentale (kerk)gebouwen te bezichtigen,
ook staan die dag de orgels die u daar veelal
aantreft centraal. Door het hele land zijn orgels
te beluisteren, te bekijken en soms zelfs te
bespelen.

Het thema dit jaar is: “Alles Andersom”.
We beginnen de dagen met zingen, bidden en
een Bijbelverhaal. Daarnaast worden er allerlei
creatieve werkjes gemaakt en staan er leuke
spellen op het programma! Het is altijd super
gezellig, dus zorg dat je erbij bent!
Net als vorig jaar zal de VakantieBijbelClub
gehouden worden op 3 verschillende locaties.
• Groep 1 t/m 3 is welkom in het kerkelijk
centrum van de dorpskerk.
• Groep 4 t/m 6 is welkom in het dorpshuis.
Groep 7 en 8 is welkom bij de Hersteld
Hervormde Kerk.
De dagen zijn vanaf 9.30 tot 12:00 uur. Op
woensdag kun je blijven eten en kun je ’s
middags vanaf 15:00 weer terecht op de
parkeerplaats bij de Hersteld Hervormde Kerk,
waar een leuke middagactiviteit georganiseerd
gaat worden. Daarnaast hebben we voor de
groepen 7 en 8 weer een speciale activiteit
in gedachten… Maar dat blijft nog even een
verassing natuurlijk!
Natuurlijk mag u als ouders ook komen kijken
naar wat uw kind allemaal gedaan en geleerd
heeft. Donderdagavond bent u van harte
welkom, de uitnodiging hiervoor volgt nog en
zal op de uitnodiging staan die rondgebracht
wordt in de zomervakantie.
Als u meer wilt weten, kunt u contact
opnemen met Dineke Kamp (0345-643930
vbcschoonrewoerd@gmail.com)

De Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd is
ook geopend tijdens deze Nationale Orgeldag.
De 8 organisten, die per toerbeurt op zondag
het kerkorgel bespelen, brengen nu muziek
naar hun eigen keuze. Vanaf 13.30 uur tot
17.00 uur bent u van harte welkom.
Natuurlijk is er koffie en thee.
De organisten bieden dit concert aan als hun
bijdrage aan het project “Water for Life”. Uw
eventuele vrijwillige bijdrage komt voor 100%
terecht bij een school in Tanzania die wij willen
voorzien van water en toiletten.
Welkom!
De nevenruimten worden ter beschikking
gesteld aan (plaatselijke) kunstenaars. Heeft
u interesse? Meld u aan via:
secr-diaconie@gkschoonrewoerd.nl
Diaconie en KIA (werkgroep Kerk In Aktie)
van de Gereformeerde Kerk

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

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

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

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

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

Gijs Kool

2.
3.
4.
5.

Adres: Dorpsstraat 27
Geboortedatum: 23 maart 1989
Geboorteplaats: Acquoy
Beroep: Freelance journalist en tekstschrijver
6. Getrouwd met: Niemand
7. Kinderen: Geen
8. Huisdieren: Nadat poes Sarie Katsman
vorig jaar is verongelukt op de Dorpsstraat
is meneer Fred bij me komen wonen. Hij
is een fijne kater om te hebben, maar iets
te aantrekkelijk voor teken.
9. Hobby’s: Ik heb het huishouden omarmd
als hobby, zelfs strijken en ramen zemen.
Verder mag ik graag sporten en op visite
gaan.
10. Leuk in je werk: Altijd nieuwe mensen
ontmoeten, mooie verhalen opduikelen en
scherpe artikelen schrijven is heerlijk om
te doen. Ondernemers helpen om goede
woorden te vinden voor hun website of
andere teksten over wie ze zijn en waarom
ze iets heel goed kunnen, vind ik ook heel
erg leuk!
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: In de journalistiek kom ik steeds
vaker mensen tegen die de journalistiek
als een soort PR-verlengstuk van hun
eigen belangen zien. Ook bedreigingen
komen steeds vaker voor.
12. Lievelingsmuziek:
Heel
eclectisch.

15.

16.

17.

18.

YouTube maakt speellijsten voor me en is
soms helemaal in de war van de klassieke
muziek
(Joyce
Didonato!),
gemixt
met Nederlandse theaterliedjes (Kiki
Schippers), Top40, maar ook Wax Fang,
Mumford and Sons of Gorilla’s, tijdens het
hardlopen is Nothing but Thieves favoriet.
Wat voor TV-programma’s vind je
leuk/interessant: Nieuws- en actualiteitenprogramma’s kijk ik graag, maar
ik ben ook blij met Boer zoekt Vrouw en
ben al heel ver met Netflix (ik zal niks
verklappen over Peaky Blinders) en vooral
de films en series van Paolo Sorentino zijn
fantastisch.
Favoriete lectuur/boeken: Ik probeer
vaak nieuwe schrijvers uit en leg ook
weleens een boek weg. Dat laatste heb
ik nooit gedaan bij Griet Op de Beeck. Ik
was ook heel blij met de nieuwe vertalingen van de Amerikaanse schrijver John
Steinbeck zoals ‘Ten oosten van Eden’,
‘Muizen en Mensen’ en ‘Tortilla Flat’. Een
feest om te lezen! Als iemand nog ‘De
vruchten der gramschap’ heeft liggen,
houd ik me aanbevolen!
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
De Vlaamse Evy heeft me 1,5 jaar geleden
via haar app leren hardlopen. Ik begon
stiekem al strompelend van lantaarnpaal
tot lantaarnpaal in de regen, maar kan
nu 10 kilometer zonder al te veel ellende
wegrennen, als ik geen blessures heb.
Ook crossfit vind ik fantastisch. Na een
uur mag je altijd weer naar huis en hoef
je twee dagen niet meer aan sporten te
denken. Ook stond m’n wielrenfiets te
verstoﬀen en om een nieuwe bladbout te
smeken. Dat is inmiddels geregeld en we
zijn alweer een paar keer samen op pad
geweest.
Lievelingseten: Ik lust eigenlijk alles en
ben opgegroeid met Hollandse Pot. Voor
een goede bal gehakt, fijne jus, gebakken
aardappels met wat andijvie, appelmoes,
curry en mayonaise mag je me altijd
wakker maken.
Mooiste auto: Dat was eerst een Volkswagen Polo, daarna een Volvo S40 en nu
een grijze Opel Corsa.
Mooiste/leukste vakantieland: Altijd
als ik in Zuid-Frankrijk ben, voel ik me

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer
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zeer gelukkig. De gastvrijheid van Turkije
(niet de toeristenenclaves, maar het echte
Turkije) ben ik nooit vergeten.
Favoriete vakantiebesteding: Mensen
ontmoeten bij het zwembad, wandelen
door steden en terrasjes pakken.
Wat vind je van politiek: De politiek is
van ons allemaal en dat moeten we nooit
vergeten. Iedereen kan de politiek in en
voor elkaars belangen opkomen. Politiek
in Nederland leert ons, als het goed is, om
met elkaar op te trekken en er samen uit
te komen en daarover verantwoording af
te leggen. Dat laatste wil de laatste tijd
nogal eens onder druk komen te staan.
Over de harde toon in de Kamer en de
visieloze premier maak ik me zorgen.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: Ik lees heel veel nieuwsmedia
online, maar krijg elke ochtend ‘mijn’ AD
Rivierenland op de mat en lees heel graag
Trouw voor de gedegen en kalme verslaggeving en duiding. (En ik ben groot fan
van columnist Stijn Fens)
Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: Ik ben geboren in de buurtschap Sonsbrug bij de Diefdijk en ben
daarna, na een korte stop in Amersfoort,
naar Schoonrewoerd verhuisd.
Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: Niet zoveel. Ik werk mee aan
Dorpskrant De Klepper, doe wat kleine
dingen voor de Hervormde Kerk en hoop
hier en daar iets te betekenen door een
leuk gesprek te voeren op straat.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
De Dorpsstraat natuurlijk. (De Wiel, dat
vindt iedereen al dus ik wil ook graag
toevoegen: wandel eens een rondje achter
de Schaapskooi, écht heel mooi.)
Lelijkste plekje van Schoonrewoerd:
Het lelijkste plekje is, met uitzondering
van de kunstwerken die er gemaakt zijn,
de tunnel en was toch wel de entree vanuit
Leerdam, maar dat is de laatste jaren echt
mooi opgeknapt door de nieuwbouw, dat
geldt ook voor het begin van Overheicop.
We gaan de goede kant op!
Wat mis je in Schoonrewoerd: Het
zou leuk zijn als we in het Dorpshuis, de
tent bij de Schaapskooi of in een van de
kerken een reeks zomerconcerten/cabaretvoorstellingen kunnen organiseren.
Het onlangs gehouden benefietconcert
zou daar een mooi startpunt van kunnen
zijn.
Leuk aan Schoonrewoerd: Het is een
centraal gelegen dorp met heel veel lieve,
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leuke mensen die als het erop aankomt
altijd voor de anderen klaarstaan. Het
wonen in het dorp omschrijf ik nogal eens
gekscherend als een ‘uitgebreide vorm
van begeleid wonen’ en dat is ook iets om
trots op te zijn.
Wat vind je vervelend en waarom:
Mensen die liegen, manipuleren of
misbruik van anderen maken voor eigen
gewin terwijl ze zelf echt al genoeg
hebben, daar krijg ik letterlijk een naar
gevoel van.
Waar ben je trots op: Mijn opleiding,
werk in de journalistiek en om het
Schoonrewoerds te houden: de serie
interviews ‘Wintergasten’ die we met een
groepje Schoonrewoerders in de coronatijd maakten vind ik nog altijd erg goed
geslaagd. (Wie mailt naar wintergastenschoonrewoerd@gmail.com krijgt direct
alle linkjes toegestuurd)
Waar heb je spijt van: Dat ik niet veel
eerder in mijn leven ben begonnen met
het opschrijven van mijn eigen verhaal en
hoe ik me voelde. Dat had heel wat vastlopers gescheeld.
Wie bewonder je het meest en
waarom: Heb je even? Ik vind president
Zelensky geweldig, maar ook Joe Biden
die Donald Trump uit het Witte Huis wipte,
ik bewonder journalist Tim Hofman die
het schandalige misbruik bij The Voice
oprakelde. Ik bewonder vrijwilligers die
zonder zuchten of steunen altijd voor
anderen klaar staan, ik bewonder vernieuwers.
Wat is je hartenwens en waarom: Ik
hoop dat ik gezond mag blijven. De laatste
jaren overleden er jonge mensen in mijn
omgeving en dat heeft me diep geraakt:
geniet elke dag van het leven en maak
er het beste van: Leef in vrede of maak
ruzie, maar dan alleen over de zaken die
er wel echt toe doen.
Voor het laatst gehuild: Op de bruiloft
van een vriendin en collega. Haar tienerdochter gaf een toespraak en schetste een
prachtig liefdevol gezin dat door heel wat
stormen was gegaan en ze onderstreepte
hoe fijn ze het met elkaar hebben.
Leukste jeugdherinnering: Bij ons in
huis woonde mijn lieve oma Kool met haar
snoepjespotjes op het dressoir. Tegenover
ons woonden mijn net zo lieve opa en oma
De Jong waar ik heel graag ging logeren.
De zomers waren thuis altijd leuk, ik had
een eigen tuintje en de hooitijd was altijd
gezellig.

35. Droomvakantie: Ik zou nog weleens
naar Nepal willen gaan om echte bergen
te zien en om even een bakkie te doen
met de Nepalese antropoloog Rajendra
Pradhan die in de jaren 1988 en 1989
in mijn huurhuis woonde. Hij deed
onderzoek naar de zorg voor ouderen
en werd gevolgd door filmmaker Hans
Heijnen die er de documentaire ‘Lekker
weertje, mijnheer Pradhan’ van maakte.
(Nog altijd te vinden op YouTube en op de
site van Hans Heijnen)
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Ik
twijfel enorm tussen: een ontmoeting
met paus Franciscus om samen in een
klein autootje een beetje door Italië te
crossen, pizza te eten en ondertussen wat
te babbelen en discussiëren. Of een dagje
met Joe Biden meelopen in het Witte Huis
en ondertussen roddelen over Donald
Trump, Poetin en Barack Obama.
37. Waar maak je je boos over: Grote
zaken zoals onrecht in de wereld die klein
beginnen bij mensen die willens en wetens
grenzen overstappen om de vrijheid van
medemensen af te pakken.
38. Waar ben je blij mee: Lieve vrienden,
familie, buren en met mijn werk.
39. Waar heb je moeite mee: Doseren.
40. Welke hoop koester je: Dat de mensen
van wie ik veel houd nog lang en gelukkig
mogen leven en we het verhaal van hoop
en bevrijding uit de Bijbel nooit vergeten.
Dat we, wie we ook zijn, altijd voluit
mensen in vrijheid kunnen zijn en zonder
angst voor wie of wat dan ook kunnen
leven. Daar zou ik nog wel eens een
roman over willen schrijven.
41. Goede eigenschap: Ik denk dat anderen
daar maar iets van moeten vinden, maar
ik hoop dat ik een sociaal en betrokken
mens ben, al ben ik daar niet altijd de
beste in.
42. Slechte eigenschap: Ik ben zo nu en
dan best eigenwijs en moet leren om
mensen die dicht bij me staan wat meer
ruimte te geven. Ik probeer wat eerlijker
te worden over hoe ik mezelf voel en het
masker van de vrolijke vriend wat vaker
te laten zakken.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: Bij heel veel zaken. Tegelijkertijd vind ik het onmogelijk om er
iets uit te lichten omdat ik me dan direct
afvraag of ik er ook daadwerkelijk alles
aan doe wat ik zou willen en kunnen doen.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: Over de verharding in de maat-

45.

46.

47.

48.

49.

50.

schappij waarbij we de nuance volledig
kwijt lijken te raken en degene die het
hardst schreeuwt, gehoord wordt. Ik
weet: dit klinkt cliché, maar voor je het
weet zit je er middenin en doe je keihard
mee (althans ik wel).
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: Mijn studieschuld aflossen,
een huisje kopen (misschien ook een in
Zuid-Frankrijk), goede doelen steunen en
als er dan nog wat over is, want wat doe
je tegenwoordig nog met één miljoen ;)
mijn pensioenpot aanvullen.
Gouden tip voor de Klepper: Extra
enthousiaste vrijwilligers vinden en nog
eens een oﬀerte aanvragen over het
drukken in kleur. Want: als zelfs kerkblad
‘De Zaaier’ in kleur verschijnt, kunnen wij
echt niet meer achterblijven ;)
Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: Ik ben
iemand die niet echt in hokjes past en dat
bevalt me prima.
Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: Bouwen, bouwen en nog eens
bouwen binnen de rondweg. En dan geen
statige dure herenhuizen, maar gezellige
wijken met betaalbare woningen voor
jonge Schoonrewoerders. En met Polly
trouwen.
Vraag van Wilma de With: Hoe is het
om zelf een keer geïnterviewd te
worden? En wat voor vragen zou jij
willen toevoegen/aanvullen aan deze
rubriek: Ik ben liever degene die interviewt, merk ik. Ik vul deze vragenlijst
thuis in en er is nu niemand die kritisch
doorvraagt, daar valt nog wel wat te
winnen. Ik ondervind weer aan den lijve
dat een interview ook altijd een momentopname is. Voordeel van thuis invullen is
wel dat ik nu wat langer kan nadenken en
wat antwoorden kan aanpassen. (Terwijl
ik dat bij mensen die ik geïnterviewd heb
niet altijd waardeer, vooral niet als ze
iets leuks of interessants hebben gezegd.
Wat we kunnen toevoegen: Er zijn een
aantal vragen die erg op elkaar lijken,
daar kunnen we best wel eens naar kijken,
misschien kan Wilma zich aansluiten bij
onze redactie en daarbij helpen? Van
harte welkom, ook anderen! We zijn echt
een hele leuke redactie 
Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Jan Kooyman.

Welke vraag moeten we aan deze
persoon stellen: Jan, je hebt het hart van
mijn buurvrouw Carla de Leeuw veroverd,
hoe heb je dat voor elkaar gekregen en
hoe bevalt het wonen in Schoonrewoerd?

EHBO
EHBO vereniging Schoonrewoerd
is opgericht op 9 mei 1954 en is
gevestigd in het Partycentrum
Schoonrewoerd.
WAAROM EERSTE HULP?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen
kent wel een situatie waarbij, in een oogwenk,
iets verkeerd gaat. Wellicht viel het mee, maar
dit zou zomaar anders kunnen zijn. Daarom is
het handig om te weten welke handelingen er
verricht moeten worden. Het is feit dat zo’n
80% van de ongevallen in en om het huis
gebeuren, dus niet op het werk of op de weg. U
weet wel: “een ongeluk zit in het klein hoekje”
en dat klopt. Zeg niet “dat gebeurt mij niet”,
want dat zeiden ook degenen bij wie het wel
gebeurd is… In totaal 300.000 keer per jaar in
Nederland moet er op één of andere manier
eerste hulp verleend worden.
WAT DOEN WIJ?
Naast het geven van herhalingslessen om de
kennis bij te houden en de vernieuwingen
toe te passen komen de EHBO’ers meestal
in actie tijdens de dorpsevenementen in
Schoonrewoerd, die door de Oranjevereniging

worden georganiseerd. Door corona is dat
nu al een tijdje geleden. Als we op pad
gaan nemen we altijd de EHBO-tassen mee.
Binnenkort worden de reanimatiepoppen en
de bijbehorende hulpmiddelen vervangen,
met subsidie van de gemeente, donaties
van donateurs en de opbrengsten welke de
vereniging heeft ontvangen bij evenementen
is dit mede mogelijk gemaakt. Daar zijn we
heel blij mee!
EHBO EN REANIMATIE/AED CURSUSSEN
Sinds februari 2007 zijn wij reanimatiepartner
van de Hartstichting, daardoor mogen
wij reanimatie/AED cursussen geven en
lesmateriaal van de Hartstichting gebruiken.
Bij voldoende deelname geven wij een nieuwe
cursus reanimatie/ AED. In het voor- en
najaar zijn er herhalingslessen om kennis en
vaardigheden op peil te houden.
Een AED (Automatisch Externe Defibrilator)
is een apparaat dat aan mensen die
een onregelmatige hartslag hebben een
stroomstoot geeft zodat het hart regelmatig
gaat kloppen.
WE ZOEKEN NIEUWE LEDEN!
Wie lid wil worden, volgt eerst een cursus EHBO.
Daarna is er elk jaar een herhalingscursus. Dat
gebeurt allemaal in het Partycentrum, Koningin
Julianastraat 22, 4145 KM Schoonrewoerd. Op
donderdagavond is onze oefenavond.
Wil je op een les een kijkje nemen hoe het er
aan toe gaat neem dan contact op met onze
vereniging:
ehboverenigingschoonrewoerd@outlook.com
of telefonisch via Renda Exaltus 0345-614696.

Westwal 34
4141 LB Leerdam

Specialisten voor landhuizen, villa’s,
woonboerderijen, exclusieve en unieke woon-/werkobjecten
KLANTTEVREDENHEID
BOVEN HET CIJFER 9!

Westwal 34
4141 LB Leerdam
0345 - 744 074

www.koningwitzier.nl

Atelier

de Knopendoos
Openingstijden::

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

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

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

x

Kledingreparaties

x

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

x

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

x
x
x
x
x
x

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

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

Koffie, Thee, Honing en Postzegels

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Oranjevereniging
Vrijmarkt
Wat was het gezellig. Het mocht weer, dus
heerlijk de avond voor Koningsdag een
echte vrijmarkt op de Dorpsstraat. Het weer
werkte goed mee en al heel vroeg waren de
eerste mensen er al om een mooi plaatsje te
bemachtigen. Alle koopwaar werd netjes en
zorgvuldig uitgestald, en nu maar hopen dat
er mensen zouden komen. Die kwamen er!
Al snel werden de eerste spullen verkocht en
ook zag je overal groepjes mensen lekker met
elkaar staan praten. ‘Wat fijn dat het weer kan
en mag’ waren woorden die je op deze avond
veel hoorde. Het was een goed begin van een
echte Koningsdag.

Reveille
Natuurlijk hoort dit bij onze traditie van
Koningsdag. Om 8 uur precies hoorde je het
Wilhelmus vanaf de kerktoren. Het werd zelfs
4x gespeeld op elke hoek van de toren. Dit
was een mooi begin van een heerlijke dag.
Intussen werd de tent voor het pannenkoeken
bakken opgezet. Dit doen al vele jaren 2
oud-bestuursleden voor ons. Even gezellig
bijkletsen en snel een bakkie koffie drinken. En
het beslag klaarmaken, want de vrijwilligers om
pannenkoeken te bakken zijn al in aantocht.
Al gauw hoor je de eerste pannen sissen en

begint het te ruiken naar pannenkoeken en
wafels op het plein. Ook onze eerste activiteit
van de dag begint dan.
Versierde fietsen en verkleedoptocht
Voordat we helemaal klaar zijn staan de eerste
deelnemers al klaar om hun startnummer op
te halen. Je moet als je je nummer hebt gehad
een plaatsje zoeken in de Bernardstraat. Al
gauw staat daar een mooie lange rij versierde
fietsen en kinderen te wachten totdat we
kunnen vertrekken. Jullie hadden het de jury
wel moeilijk gemaakt. Alles zag er zo mooi uit
dus wilden ze jullie graag op een paar punten
bekijken. Daar was tijd genoeg voor want we
gingen met de golfkar voorop met Rens en
Wilco achter het stuur het hele dorp door.

Het was een geweldig gezicht zo’n mooie stoet
door ons mooie dorp. Maar er kunnen er maar
een paar winnen en dat waren:
1e prijs: Karlijn, Talitha, Eleane met 3
hele mooie fietsen die bij elkaar
een bloemenkrans vormden.
2e prijs: Lisa zij was zelf geschminkt als
unicorn en ook haar fiets was zo
versierd met mooie ballonnen in
dezelfde kleuren.
3e prijs: Esmee dit was een loopfiets in de
kleuren rood, wit, blauw, oranje.
Esmee is nog niet zo oud en heeft

het hele dorp gedaan met haar
loopfiets.
Er was nog even tijd tussen de optocht en de
aubade in om gezellig koffie te drinken en een
pannenkoek of wafel te kopen bij onze kraam
op het plein bij het partycentrum. Omdat
de lucht ook opklaarde besloten we snel om
buiten te eten dus de tafels en banken naar
buiten en toen was het tijd voor de aubade.

Wilhelmus en het Schoonrewoerdse volkslied.
Nu was het dan toch echt tijd om pannenkoeken
te gaan eten.

Aubade
Ook hier was zoals altijd erg druk. Omdat we
nu bij de Vijfheerenlanden horen is het niet
vanzelfsprekend dat de burgemeester er is.
Hij liet zich bij ons vertegenwoordigen door 2
wethouders.

Pannenkoekenlunch
Ook hier was het erg druk, alle tafels waren
bezet en ook onze nieuwe bewoners van de
pastorie waren allemaal aanwezig. Gezellig om
te zien hoe deze mensen misschien even hun
zorgen om hun familie en hun land Oekraïne
vergaten en genoten van onze Koningsdag. Na
de pannenkoeken was er voor iedereen nog
een ijsje en gingen wij verder met opruimen en
alles klaarzetten voor het middagprogramma.
Speel, speur, raad
Deze speurtocht was uitgezet voor Jasper
den Hartog. Dit was een examen onderdeel
voor hem. Hij heeft dit leuke spel met
verschillende onderdelen en spelletjes, puzzels
en behendigheidsspellen voor ons in elkaar
gezet en ook uitgevoerd. Wij hoorden van veel
deelnemers dat het erg leuk was en wij vonden
het ook een heel geslaagde activiteit. Na
afloop was er voor iedereen die deelgenomen
had een bon om een ijsje te halen bij café de
Zwaan. Jasper, heel hartelijk bedankt voor je
leuke activiteit en we hebben vernomen dat je
geslaagd bent met een erg mooi cijfer voor je
spel. Gefeliciteerd van onze kant.

We hadden ook nog 2 gedecoreerden op
ons dorp, namelijk Gera de Jong en Wim
Scherpenzeel. Die werden door ons nog even
in het zonnetje gezet. Daarna hield Agnita haar
speech en werd ook Anca bedankt voor haar
vele jaren van inzet voor de Oranjevereniging.
Ze gaat ons verlaten na heel veel feestweken
en jaren van normale Koninginnedagen en
Koningsdagen. Hierna zongen met elkaar het

BBQ
Na het spel was bij het partycentrum alles
al klaargezet om heerlijk met elkaar te gaan
eten. Het vlees, de salade, het stokbrood en
natuurlijk de BBQ stonden klaar. Ook hier
hadden wij als Oranjevereniging onze gasten
uit de Oekraïne voor uitgenodigd en ja hoor,
ze waren er. Ze probeerden zich ook echt
tussen de mensen te begeven en met handen
en voeten en wat Engelse woorden hadden ze
veel leuke gesprekken. Het eten was heerlijk

en het bleef nog een tijd lang erg gezellig op
het plein. Hiermee kwam er een einde aan
heel hele mooie en gezellige Koningsdag die
gelukkig weer op de ouderwetse manier kon.
Afscheid

Afscheid doet soms pijn en voelt soms verdrietig.
Maar ik heb met heel veel plezier al die jaren
mij ingezet voor onze Oranjevereniging.
Ook heb ik jarenlang de stukjes voor ons
geschreven. Niet altijd makkelijk, want wat
moet je schrijven als er geen activiteit is, maar
altijd kwam er toch weer iets op papier. Soms
op het laatste moment, ook nu weer (sorry).
Ik hoop voor de Klepper dat mijn opvolger het
wel altijd op tijd inlevert. Ik ga jullie missen
Agnita, Francis, Rik en Anne, maar ik weet
dat er gelukkig weer nieuwe mensen tot het
bestuur toetreden. En doe gerust nog een
beroep op me als vrijwilliger. Bedankt voor de
fijne samenwerking en alle gezellige uren. Het
ga jullie goed.
Anca Spronk

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

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

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

VoedselBankjes
Op 25 april kwamen de stratencoördinatoren
en ophalers, voor zover ze in de gelegenheid
waren, naar de Lichtkring om met elkaar de
bevindingen te bespreken.
Iedereen die meedoet is zeer enthousiast. De
eerste 2 maanden waren er per keer meer dan
1100 artikelen opgehaald. De 3e keer ruim 900.
We spreken de wens uit om boven de duizend
artikelen maandelijks te mogen inleveren.
Voorlopig blijven we de hoeveelheden tellen.

VoedselBank artikelen

De belangrijkste artikelen zijn die zaken die
voor de dagelijkse maaltijden nodig zijn.
We hebben het dan over broodbeleg, jam,
pindakaas, hagelslag, rijst, pasta, houdbare
melk en groenten in pot of blik, meel,
pannenkoekenmix, suiker, koffie en thee, olie of
boter. Van de drogisterij zijn: maandverband,
luiers, zeep, tandpasta, tandenborstels en
shampoo
belangrijk.
Medicijnen
mogen
door de voedselbank niet verstrekt worden.
Daarnaast is er ook maandelijks behoefte aan
afwasmiddel, schoonmaakmiddel en waspoeder
(voor gekleurde was). Uiteraard zijn luxe
artikelen ook welkom maar de basisbehoefte
voor elk gezin zoals hierboven beschreven
zijn essentieel. Soms treffen we artikelen aan,
waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen
is. Deze artikelen mag ook de voedselbank
niet uitdelen, dus deze moeten we helaas
weggooien.

Donaties

Ook kregen we de vraag of er geld gegeven
mag worden. Met elkaar bespraken we dit en
kwamen tot de volgende conclusie. Geld kan in

een gesloten envelop met daarop geschreven
VoedselBank bij de stratencoördinator in de
brievenbus gedaan worden. Deze worden dan
aan de ophalers overhandigd. Wij nemen dan
contact met de Voedselbank op en informeren
naar wat er op dat moment het dringendst
nodig is en zullen dat dan kopen en afleveren.
Ook sparen we DE (Douwe Egberts) koffieen theepunten. Deze kunnen we bij de
Blokker inleveren voor artikelen voor de
Voedselbank. Ze kunnen ook in een envelop
door de brievenbus net als een vol boekje met
koopzegels van een supermarkt. Schrijf op de
envelop dan DE punten of koopzegels.
Wist u dat u ook Hema en Etos punten van uw
spaarkaart aan de Voedselbank kunt doneren?
Kortom van alles te sparen en te doneren. We
vertrouwen er op dat u blijft geven, zodat er
voor iedereen voldoende te eten is.

Op de locatie van de Voedselbank in Leerdam,
pronkt tegenwoordig ook een origineel
Schoonrewoerds VoedselBankje.
Hartelijke groet
namens de Diaconie GKSchoonrewoerd

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De Kraanvogel

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst
foutloos, helder en consistent!

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

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

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

Vogels in Beeld
Spreeuw & Winterkoninkje
Mevrouw
Aartje
Rijneveld woont in
Overheicop,
een
prachtige uitvalsweg
van Schoonrewoerd.
Vanuit haar huis
heeft
ze
een
fantastisch uitzicht
over het weidse land
en daar geniet ze
iedere dag van.
Ze houdt van de
schoonheid van de
natuur en dan is er
elke dag wel wat
bijzonders te zien.
De natuur geeft haar een blij
en dankbaar gevoel en dat wil
ze graag doorgeven. Ze heeft
dit opgeschreven in mooie
gedichten en deze zijn te
lezen in enkele bundeltjes die
ze heeft laten samenstellen.

Hazen die in de ochtendzon achter elkaar
rennen, een blauwe reiger loerend op een vis
of een buizerd hoog in de lucht.
En heel soms een schitterend schouwspel in
de beginnende avondschemering. Spreeuwen,
heel veel spreeuwen, een dansende zwerm
spreeuwen, een spectaculaire luchtshow van
zwarte vogels, een spreeuwenwolk zonder
botsingen.
Na veel onderzoek is veel duidelijk over dit
fenomeen, maar de spreeuw geeft niet alles
prijs. Op internet wordt het verschijnsel
uitgebreid beschreven.
En ook in de tuin op haar plekje in de zon kan
ze genieten van de vogels. De roodborst, de
mus en vooral de heldhaftige winterkoning die
met zijn uitbundige liedje de hele tuin vult.

In de onderstaande gedichtjes van haar spelen
de spreeuw en de winterkoning de hoofdrol.
Bedankt Aartje, geniet nog lang van alle moois
en blijf je liefde aan het papier toevertrouwen.

Richt je oog eens hemelwaarts,
dan zie je soms iets buitenaards.
Een zwerm vogels ooo… zo schoon,
het is een meesterlijk vertoon.
Zo zwevend langs de hemelboog,
het is een schouwspel voor ons oog.
Geen mensenhand is hier in het spel,
ze sturen het zelf wel.

Een winterkoninkje ooo… zo klein,
die moest eens even bij mij zijn.
Boven op de conifeer
keek hij of zij triomfantelijk neer.
Mijn ochtend kon dus niet meer stuk,
dat noem ik puur geluk!
Gedichten: Aartje Rijneveld
Tekst en illustraties: Bas Middelkoop

Psalm 100: 5
Want de HEERE is goed, Zijn goeder erenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van genera e op genera e.

juf Janneke neemt afscheid van haar Noachchool en wij nemen afscheid van een
geweldige juf, een uitstekende Intern begeleider en ﬁjne collega!
Na Meer dan 40 jaar Noachschool is de jd van afscheid nemen gekomen! Maar we laten
onze juf Janneke niet zomaar gaan....

Op D.V. 1 juli nemen we met de leerlingen overdag feestelijk afscheid van
juf Janneke.

Van 15.30 uur tot 18.15 uur is er een
afscheidsrecep e in de Noachschool
aan de kerkweg 3 in Schoonrewoerd.
Daarvoor nodigen wij u en jullie heel
hartelijk uit. We weten dat Janneke
het zeer zal waarderen wanneer u en
jullie hierbij aanwezig zullen zijn.

Noachschool
Kerkweg 3a
4145MP, Schoonrewoerd
0345642171
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Kwadraatbouw:

staat voor plezierig bouwen
ontzorgt tijdens de bouw
communiceert transparant en open
is innovatief
levert kwaliteit zoals u dat wenst
Kwadraat bouw bv Leerdam | Techniekweg 17 | 4143 HW Leerdam
Tel. 0345-622002 | Fax 0345-622177 | info@kwadraatbouw.nl
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HSSC’61 Inside
Het einde van het voetbalseizoen is inmiddels
alweer aangebroken. Na twee onafgemaakte
coronaseizoenen, had het afgelopen seizoen
weliswaar een lange winterstop máár het werd
uitgespeeld. We doen even een
rondje door de club en om de balans
op te maken.
Ons 1e elftal begon goed aan
het seizoen in een Utrechtse 3e
klasse. Na de winterstop liep het
echter minder crescendo en het
degradatiespook leek even rond
te waren op Sportpark Het Plein.
Een overwinning op onze buren
uit Culemborg (Focus’07) gaf wat
punten-ademruimte. Winst tegen
het reeds gedegradeerde OSM’75 uit
het pittoreske Maarssen betekende
uiteindelijk handhaving op het zo gewenste
niveau van de derde klasse zaterdag. Na
voor het derde seizoen een rondje om
Utrecht te hebben gevoetbald is de
voorliefde voor voetballen onder de Lek
weer bevestigd. Hopelijk volgend jaar
weer richting Brabant/Rivierenland of
de Alblasserwaard in.
On fire
Om te voorkomen dat dit een saaie
opsomming van resultaten wordt spring
ik gelijk door naar de hoek bij HSSC’61
waar wél wat te vieren is. Het meisjes- en
vrouwenvoetbal. HSSC’61-meisjes en vrouwen
waren dit seizoen ‘on fire’ zoals dat heet. Onze
VR1 werden kampioen en promoveren. U hebt
de feestvierende dames wellicht voorbij zien
scheuren op hun E-Scooters.
(Platte karren doen we niet
meer, u kunt googlen waarom
dat is.) Tijdens onze feestweek
werden de dames gehuldigd in
een volle feesttent.
Onze MO19 en MO15 zijn ook
kampioen geworden. Dit belooft
iets voor vrouwenvoetbal bij
HSSC’61 de komende jaren.
Feestweek
We
hebben
het
seizoen
afgesloten met onze jaarlijkse
Feestweek.
Een
uniek
evenement met een hele
week activiteiten voor jong en

oud. Door vele vrijwilligers is er na twee jaar
afwezigheid van dit feest weer hard gewerkt om
hier een succes van te maken. Van daverende
feestavonden voor de jeugdigen (of jeugdigen
van geest) naar een Bingoavond
voor
de
liefhebbers
daarvan.
Van een sportdag voor de jeugd
met meer dan 200 deelnemende
kinderen
naar
een
daverend
toernooi op Tweede Pinksterdag
en een avond Cafévoetbal voor
de trouwe cafébezoekers uit de
Vijfheerenlanden. De Playbackshow
mocht weer rekenen op een mooi
deelnemersveld met podiumtalenten
bij zowel jeugd als senioren en we
sloten de week af in het zonnetje op
het terras met de familiedag.
Zomerstop
Na gedane arbeid is het goed rusten: tijd voor
zomerstop. We hebben nog een mooi
toernooi voor de jeugd op ons sportpark.
Eind juni bedanken we onze vrijwilligers
met de vrijwilligersavond. Een avond
voor iedereen die als vrijwilliger actief
is geweest dit seizoen. Als bestuur
bedanken we namens de vereniging de
vrijwilligers met een compleet verzorgde
avond vertier op Het Plein. Hierna is het
seizoen even klaar tot ergens in augustus.
Namens het bestuur van HSSC’61 wens ik u
een fijne zomerstop. Tot snel op Het Plein!
Frank Lakerveld
Voorzitter HSSC’61

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
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Naam:

Chiel Boele

Leeftijd: 18 jaar
Broers/Zussen: 1 broertje (Sietze)
Hobby’s: Ontwerpen, sporten en
muziek luisteren
School: Opleiding: Mediavormgever in
Dordrecht
Leukste vak op school: Photoshop
Ik heb een hekel aan: Lang moeten
wachten
Mijn favoriete sport: Voetbal
Ik kan geen dag zonder: Mijn vriendin
en muziek
Ik lust geen: Witlof
Ik ben gek op: De zomer en vakantie
Ik word kwaad als: Ik iets wil doen
maar ik weet niet hoe
Een slechte eigenschap van mezelf:
Alles mijn eigen manier willen doen
Mijn favoriete vakantie: Zomervakantie

15. Mijn favoriete muziek: Jaren 80 muziek
16. Mijn favoriete app op mijn telefoon: Ik
denk TikTok
17. Het leukste in het dorp: De jaarmarkt
18. Dit wil ik worden: Ontwerper
19. Dit moet anders in het dorp: Niks
natuurlijk
20. Tip voor jongeren: Niet zoveel op je
telefoon zitten
21. Waar wil je zijn over vijf jaar? In een
appartementje met een leuke baan
22. Wat staat er op je bucketlist? Op
vakantie naar een eiland heel ver
23. Welke vraag uit deze lijst kan anno
2022 echt niet meer? Ze zijn allemaal
leuk
24. Heb je een suggestie voor een leuke
nieuwe vraag? Wat is het mooiste
plekje van Schoonrewoerd?
Mijn antwoord hierop: De Wiel
25. Volgende vragen aan: Rutger Verhoef

Oproep
Herhaling: Hoewel de Klepper weer goed
gevuld is, zoeken we nog een jonge journalist
of schrijver. Iemand die het leuk vindt om te
(leren) schrijven, om te interviewen, om te
speuren naar nieuwtjes of mooie verhalen.
Iemand die een frisse blik heeft, een andere
kijk, een spannende strip kan maken of een
beeldverhaal dan wel een vlog (of die boomers
kan vertellen hoe je die maakt).
Dus… 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.
Redactie van de Klepper

Wij zoeken een enthousiaste collega.

Ben jij net als wij een handige duizendpoot? In onze dagwinkel word je
ingezet op alle afdelingen. Je draagt samen met ons zorg voor de brood,
vleeswaren en kaas afdeling. We verkopen erg veel “vers”. Je moet dus
wel houden van lekkere dingen. Kassa draaien en schoonmaken hoort ook
bij ons werk. Onze klanten staan altijd op de eerste plaats.
Wij zoeken enkele jongeren die op zaterdag willen werken. Het streven is
om per toerbeurt op zaterdag vrij te zijn. Je werkzaamheden starten om
7.00 uur. Om 16.30 gaan we genieten van het weekend. Word je
binnenkort 15 jaar? Geen probleem!
Hebben we jouw belangstelling gewekt? Kom langs of maak een afspraak.
Ad & Tineke’s dagwinkel
Dorpsstraat 11
4145 KA Schoonrewoerd
Telefoon 0345641202 of 0613422933
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl

Praat uit de Raad
Diversiteit
De eerste maanden als raadslid van de
gemeente Vijfheerenlanden zitten er alweer
op en in de tussentijd heb ik niet stilgezeten
op politiek vlak. Er is van alles gebeurd en
als nieuw raadslid weet ik steeds beter mijn
wegen te vinden binnen de gemeente.
Ik heb mijn eerste motie mogen indienen en
daarbij ook een maidenspeech (allereerste
inbreng in de raad) mogen geven over een
onderwerp dat ik persoonlijk heel belangrijk
vind. De motie ging over de diversiteit van
het nieuwe college waarin de naam Vijfheerenlanden wel erg letterlijk werd genomen
door vijf mannen te installeren als wethouder.
Als jonge vrouw vind ik dat dat echt niet
meer van deze tijd is en dat we hier kritisch
op moeten zijn. Een van de redenen waarom
ik me verkiesbaar stel en plaatsneem in de
gemeenteraad is omdat ik vind dat iedereen
zich vertegenwoordigd moet voelen. Ik hoop
daarmee ook dat ik dus voor dat ene meisje
een rolmodel mag zijn en haar mag inspireren.
De eerste keer spreken tijdens de raadsvergadering en dan direct over dit onderwerp voelde
daarom als grote eer en de reacties online en
van mensen persoonlijk voelen als erkenning.
Door het installeren van de nieuwe wethouders komen er ook nieuwe raadsleden bij en
daarmee worden er vooral jongeren geïnstalleerd. Voor mij erg leuk omdat dit de mensen
zijn die ik ook in de campagnetijd al beter
heb leren kennen en omdat we elkaar op veel
onderwerpen kunnen vinden. We blazen ook
nieuwe energie in de gemeenteraad en ik
heb het gevoel dat we de stem van de jonge
generatie goed laten horen.
Tijdens de afgelopen maanden zijn er al
meerdere raadsvergaderingen en commissievergaderingen geweest waarin nieuwe
stukken worden besproken. Het ene stuk beter
te begrijpen dan het andere. De gemeente
gebruikt namelijk veel afkortingen en als je
dan niet weet wat dit betekent, wordt het een
hele puzzel om te begrijpen waar het soms
over gaat. Gelukkig helpt de fractie van D66
mij goed om soms even kort uit te leggen.
Sommige stukken hebben ook nog een stukje

voorgeschiedenis en als je dat wilt begrijpen
betekent dat vaak nog meer stukken lezen. Dat
lezen is voor mij als dyslect niet mijn meest
favoriete taak en word ik dus soms ook liever
bijgepraat dan dat ik zelf moet gaan bijlezen.
Vaak gebeurt dit door de fractie, maar ook de
inwoners praten de raadsleden bij door tijdens
een VHL-plein in te komen spreken. Als ik er
dan nog steeds niet uitkom is er altijd nog de
griffie die mij te hulp kan schieten en ik kan
vragen om extra uitleg. Al met al dus genoeg
hulplijnen die mij als beginnend raadslid helpen
om mijn ‘werk’ zo goed mogelijk te doen.
In de afgelopen maanden heb ik ook de raadsleden steeds beter leren kennen. In sommige
weken zijn er meerdere vergaderingen in een
week en zien we elkaar regelmatig. Best fijn
om elkaar dan beter te kennen en het vooral
ook gezellig met elkaar te hebben. Ik heb ook
de burgemeester beter leren kennen. Onder
het genot van een biertje op het terras in de
zon spraken we over de gemeenteraad, maar
ook persoonlijke interesses. Ik hoop dat u via
deze column mij ook steeds beter leert kennen
en daarmee ook het reilen en zeilen van de
gemeenteraad.
Pascalle van Hemert
pascallevanhemert@gmail.com

Collecte 2022
De huis-aan-huis collecte voor het Epilepsiefonds heeft het mooie bedrag van € 685,68
opgebracht. Een ieder heel hartelijk bedankt.
Aartje Vuurens

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937
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17519 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

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

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

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

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

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
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LETTER SUDOKU 145
Vul het diagram zo in, dat
in elke rij, elke kolom en
elk blok van 3x3 vakjes de
letters DASMOETIK en
GUNPAKELT één keer
voorkomen. De letters in
de grijze balken vormen
de oplossing.
Antwoord puzzel 144:
Wakkermans
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Oplossing

WIN EEN SCHRIJFPAKKET
VAN NAUWKEURIG
TEKSTREDACTIE

De prijswinnaar is:

ALWIN VAN DIJK
Het Hazenblok 6
Gefeliciteerd!
Uw prijs wordt thuisbezorgd!

Stuur vóór 24 juli 2022 de oplossing naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende Klepper of u de winnaar bent geworden!
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook inleveren via de brievenbus.
Prins Bernhardstraat 8, Schoonrewoerd.
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Handgemaakt in Deventer.
LEERDAM
Uitgekozen in jouw
stad.
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GROOTSTE

AUPING
STUDIO

van de regio

Niet veel mensen weten het, maar Auping is een
Nederlands familiebedrijf. Elke Auping wordt
handgemaakt. Alles naar wens. En heel dichtbij.
Dat betekent dat jouw droombed maar kort
onderweg is naar jouw slaapkamer. Dat is niet
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80 merken
op 4700 m2

TECHNIEKWEG 8 • 4143 HV LEERDAM • TEL 0345-630 459 • VANDERWAL-INTERIEURS.NL

Nieuws van de Dorpsvereniging
Berichten over recente en komende activiteiten van DVS
Volledig nieuwe speeltuin Oost
Bij het schrijven van dit artikel zijn er al
veel werkzaamheden afgerond voor de
aanleg van een volledig nieuwe speeltuin in
Schoonrewoerd Oost voor de doelgroep tussen
6 en 12 jaar. Het grondwerk is uitgevoerd en
de speeltoestellen zijn geplaatst.
Daarna zal er worden gestart met het maken
van de speciale valondergrond. Dit moet
ongeveer een week drogen. Dit is een erg
dure ondergrond en daar mag de eerste tijd
absoluut niet op gelopen worden. Voor de
veiligheid van de kinderen zal er ook een hek
bij de sloot worden geplaatst.
Als dat allemaal is uitgevoerd wordt de hele
speeltuin geëgaliseerd en wordt er gras
ingezaaid. Dit moet uiteraard de kans krijgen
om te groeien en moet uiteindelijk een stevige
en volle grasmat worden. Rondom de speeltuin
zullen dan ook tijdelijk bouwhekken worden
geplaatst.

Wij hopen dat dit voor vele jaren een fijne
speelplek voor de kinderen zal worden. Er is
in ieder geval veel tijd en geld in geïnvesteerd
en veel overleg om dit zo goed mogelijk uit
te voeren. We broeien nog op een feestelijke
opening met onder andere de omwonenden en
alle betrokkenen die dit project mede hebben
gerealiseerd.
Speeltuin Theo Vuurensplein
Over deze speeltuin hebben ons de
afgelopen tijd met regelmaat vragen bereikt.
Omwonenden hebben tips voor onderhoud en
aanpassingen aan de speeltuin. We zouden
graag een keer met de omwonenden van deze
speeltuin om de tafel willen gaan, zodat we uw
wensen en ideeën kunnen horen.
Hierover is overleg met de gemeente geweest.
Zij geven aan dat elke speeltuin één keer in de
x aantal jaren aan de beurt is voor onderhoud.
De vraag ligt nu bij de gemeente, wanneer dit
voor deze speeltuin geldt. Als dat
in de nabije toekomst is, dan willen
we binnenkort een inloopavond
voor omwonenden organiseren. Als
dit pas over een aantal jaren is, dan
komen we dan bij u terug, zodat we
de wensen dan mee kunnen nemen
in het onderhoudsplan.
Koninklijke onderscheidingen
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op
26 april was Schoonrewoerd goed
vertegenwoordigd!
Het Zuid Hollands Landschap had
Wim Scherpenzeel genomineerd
en hij kreeg uit handen van
burgemeester Sjors Fröhlich een
koninklijke onderscheiding. Wim,
nogmaals van harte gefeliciteerd!

Aan alle ouders het vriendelijke verzoek om
duidelijk aan de kinderen uit te leggen dat het
niet de bedoeling is dat de speeltuin wordt
betreden (geldt trouwens ook voor ouders
en pubers!). We begrijpen dat het moeilijk
is om uit de speeltuin te blijven, maar we
hebben nu al drie jaar geduld gehad, die paar
weken kunnen er dan nog wel bij. Nadat de
bouwhekken zijn verwijderd, is de speeltuin
toegankelijk en kunnen de kinderen eindelijk
genieten van een mooie, nieuwe speelplek in
het dorp.

Vanuit de Dorpsvereniging vonden
we dat onze voormalige secretaris, Gera
de Jong, echt een lintje had verdiend. Gera
heeft al 35 jaar vrijwilligerswerk achter de
rug, zoals bij de peuterspeelzaal, de school,
de kerk, de volleybalvereniging, HSSC’61
en ruim 12,5 jaar bij de Dorpsvereniging!
Echtgenoot Jan de Jong hielp ons om alle
jaartallen boven tafel te halen. Met behulp
van de ondersteuningsbrieven van de andere
organisaties waar Gera vrijwilligerswerk had
gedaan, konden we de aanvraag indienen. Wat
waren we blij toen bleek dat de nominatie door

alle strenge eisen heen was
gekomen!
Met Jan de Jong en het werk
van Gera werd een smoes
bedacht om Gera naar op 26
april naar de feestlocatie te
lokken. Gera dacht dat het
een zakelijke afspraak was
en stond perplex toen ze bij
aankomst haar gezin, vrienden
en ons zag. Ze was buiten
ook al haar zoon met vrouw
en kleinkind tegengekomen,
maar hun excuus was zo goed
dat ze zelfs toen nog niets
vermoedde. Het bleek echt
een geslaagde verrassing en
een bijzondere uitreiking.
‘s Middags hadden we in het
Partycentrum nog een feestelijk samenzijn om
na te praten over deze feestelijke dag! Gera,
nogmaals van harte gefeliciteerd met deze
welverdiende onderscheiding!
De Rabo Clubsupport
De Rabo Clubsupport komt er weer aan. De
leden van de Rabobank kunnen tussen 5 en
27 september weer stemmen op organisaties
en deze daarmee financieel ondersteunen. Wij
hebben ons ook weer aangemeld voor deze
mooie actie en zullen de financiële support
gebruiken voor de activiteiten van 1000 jaar
Schoonrewoerd.
Het nieuwe ‘Dorpsplan Schoonrewoerd’
In
2017
verscheen
het
‘Dorpsplan
Schoonrewoerd’ als resultaat van een
onderzoek onder de bewoners van ons dorp.
Na 5 jaar was dit plan aan verversing toe en
niet alleen omdat we nu onderdeel zijn van
een nieuwe gemeente en deel zijn geworden
van de provincie Utrecht. We hadden eerder
bedacht om dit plan als A5-boekje tijdens de
Schoonrewoerdse markt van 2021 te kunnen
presenteren. Dat plan moesten we laten varen
vanwege de corona-pandemie. Maar gelukkig
was daar een jaar later de jaarmarkt van 2022
en hebben we die tijd benut om het plan nog
wat bij te schaven en te actualiseren.
Het plan is in boekvorm aan al onze 280
leden (lees: voordeuren) bezorgd en ook op
de Jaarmarkt opgehaald en tegen printkosten
verkocht aan niet-leden. De leden hebben
dit boekje gratis ontvangen met ook nog
een verrassing in verband met ons 30-jarig
bestaan.
De volgende stap is wat we in de komende
jaren kunnen realiseren. Een aantal zaken

lopen al, samen met of op initiatief van actieve
bewoners. Heeft u naar aanleiding van dit
plan nog vragen, opmerkingen of nog meer
ideeën? Schroom niet om deze te delen op
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com of
bespreek dit met één van onze bestuursleden.
Dorpsvereniging Schoonrewoerd 30 jaar
In juli van dit jaar bestaat DVS 30 jaar. De
vereniging is als onafhankelijke partij op 8
juli 1992 opgericht met als doel de belangen
van het dorp te vertegenwoordigen naar de
gemeente Leerdam, en andere relevante
partijen. Met als gewenst resultaat de
leefbaarheid in ons dorp te bevorderen dan wel
te behouden. Wij bemiddelen, waar nodig en
mogelijk, tussen bewoners van ons mooie dorp
en relevante partijen. Ook praten en denken
wij mee over beleid over verkeer, veiligheid,
onderhoud groen, woningbouw, enz. Om hier
enige aandacht aan te geven zullen we in een
aantal Kleppers na de zomervakantie een
paar activiteiten uit het verleden beschrijven
waar de Dorpsvereniging zich hard voor heeft
gemaakt. En uiteraard blijven wij ons inzetten
voor de toekomst van ons mooie dorp! Dit valt
ook te lezen in ons Dorpsplan.
Activiteiten in onze kraam op de Jaarmarkt
Wat was het weer een feest om na 3 jaar!
weer een Schoonrewoerdse Jaarmarkt te
mogen meemaken. Het weer zat mee, geen
beperkingen meer door corona, het was
gezellig druk en wij konden als bestuurslid ons
gezicht weer laten zien in onze eigen kraam.
We hadden diverse activiteiten bedacht en
uiteraard ons gloednieuwe Dorpsplan te
presenteren en voor leden op te halen, dat
maakte ook dat we het flink druk hadden

met alle belangstelling die we kregen. Maar
wat was het leuk! Mooi om te melden dat we
tijdens de Jaarmarkt 23 nieuwe leden konden
bijschrijven in ons ledenbestand. Zo gaan we
met ons 30-jarig bestaan richting de 300 leden!
Dit is bijna de helft van het aantal ‘voordeuren’
binnen de bebouwde kom van het dorp.
In onze kraam op de Jaarmarkt:
Raadspel ‘tel de rr-en in de straatnamen’
In de maand april zijn er op een prachtige
zonnige dag in opdracht van ons een serie
schitterende luchtfoto’s gemaakt van het dorp
en de omgeving door Aerophoto-Schiphol.
Van één foto hebben we een grootformaat
banner gemaakt met daarin
de
straatnamen
digitaal
ingevoegd.
Het
was
de
bedoeling om op de Jaarmarkt
in onze kraam het aantal rr-en
in de straatnamen te tellen.
Dit bleek geen gemakkelijke
opgave te zijn: door ruim 60
personen is er geteld en een
getal ingeleverd in ‘de pot’.
Uiteindelijk bleek dat maar op
één briefje het juiste aantal
stond. De familie Sterk uit Het
Hazenblok hadden als enige 33
rr-en in de straatnamen geteld.
Zij hebben de middag van
de Jaarmarkt de rijkgevulde
mand van De Landwinkel
thuisbezorgd gekregen.
(Meer schitterende luchtfoto’s
van het dorp uit de serie zijn te
zien op www.aerophotostock.
com)

Ook leuk om te melden is dat de ontwerper
van de vlag, Hans van Heijningen, op de
Jaarmarkt was en blij verheugd was om te zien
dat ‘zijn vlag’ weer nieuw leven is ingeblazen.
Hans is de zoon van onze toenmalige huisarts.
Deze had een praktijk naast de bakkerij op
de Dorpsstraat. Hij heeft de vlag in 1969
ontworpen en ook zelf onthuld aan de gevel van
het oude gemeentehuis aan de Dorpsstraat.
Van deze gebeurtenis uit 1969 is een foto
bekend. Hans woont zelf in een appartement
in Vianen en heeft helaas geen mogelijkheid
om daar ‘te vlaggen’.
Ook in onze kraam op de Jaarmarkt:
Schoonrewoerdse vlag te
zien en te bestellen
Heel veel belangstelling ging
uit naar de Schoonrewoerdse
vlag die we als proefprint
op vlagformaat 100 x 150
cm aan onze kraam hadden
hangen. Deze kon besteld
worden voor € 18,- per stuk.
Dat er veel interesse is voor
deze vlag bleek wel uit de
telling van de bestellijsten.
De teller staat op bijna 180
vlaggen! Met het uitbrengen
van deze Klepper zijn de
vlaggen besteld en we
bezorgen ze aan het eind
van de zomervakantie op
het huisadres.
De verwachting is wel dat
er
nabestellingen
zullen
komen. In het najaar zullen
we dan ook promotie maken

voor een tweede bestelronde.
En ook in onze kraam op de Jaarmarkt:
Luchtfoto van ons dorp op formaat 20 x 30
cm en ook te bestellen.
Ook voor de schitterende foto van het dorp
met op de achtergrond het Schoonrewoerdse
Wiel en daartussenin de frisse groene weiden
was behoorlijk veel belangstelling. In totaal
zijn er 20 van deze foto’s besteld en inmiddels
afgeleverd op het huisadres. De kosten zijn €
5,- per foto. U kunt ze nog bestellen via ons
e-mailadres. We bezorgen de foto bij u thuis
en betalen kan bij levering.
(Een herhaalde oproep)
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.
• Het hoeft niet perse een mooie tekening te
zijn: een schetsje, foto of beschrijving van
je idee is ook prima.
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!
Provinciale weg N484
De plannen voor de aanpassingen aan de
Provinciale weg N484 vorderen gestaag.
Half mei hebben we tijdens een afspraak
met de adviseur van Tauw BV de tekeningen
mogen inzien. Op woensdag 22 juni zijn er
2 inloopmogelijkheden in het Partycentrum,

zodat u ook de tekeningen kunt zien en
toelichting kunt krijgen.
Onderstaande
wegaanpassingen
worden
tijdens de inloopbijeenkomsten getoond en
toegelicht:
• Het verbreden van de hoofdrijbaan tussen
Leerdam en Schoonrewoerd.
• Het aanleggen van rotondes op de
aansluitingen van Hoogeind en Overboeicop.
• Het aanbrengen van bermverharding langs
de hoofdrijbaan.
• Het aanbrengen van snelheidsremmende
maatregelen en het instellen van een
spitsmaatregel op de parallelweg van de
Schaikseweg.
• Het toestaan van landbouwverkeer op de
gehele hoofdrijbaan van de N484.
Op de website www.provincie-utrecht.nl/
n484 kunt u alle informatie vinden over het
project N484 Zijderveld-Leerdam, inclusief
een planning op hoofdlijnen. De verwachting is
dat in augustus het definitieve ontwerp wordt
vastgesteld. In januari 2023 zal de aannemer
bekend zijn, waarna ze mei 2023 hopen te
starten met de uitvoering.
Nieuwe bestuursleden
ook voor administratieve ondersteuning
Zoals u kunt zien zijn we met ons leuke en
ambiteuze team heel actief. Maar we zijn
met te weinig om al onze ambities waar
te maken. De voorbereidingen voor het
feestjaar ‘Schoonrewoerd 1.000 jaar’ nemen
een behoorlijk deel van onze beschikbare
tijd in beslag. We zijn daarom dringend op
zoek naar een uitbreiding van ons bestuur of
ondersteuning voor specifieke taken. Bent of
kent u iemand die een steentje wil bijdragen,
dan horen we dit graag! Dit kan ook voor een
administratieve taak zijn zoals bijvoorbeeld het
onderhouden van onze ledenadministratie en
die wat meer te professionaliseren. Of iemand
die zich kan bezighouden met een website die
wij tot onze grote schande nog steeds niet
hebben. Het is altijd mogelijk om een keer een
bestuursvergadering mee te maken om een
indruk te krijgen.
Onze bestuursleden: Jannie de With, Marga
Sutherland, Leontine Verkerk, Rianda Sikkema
- van der Heiden en Bert van Toor wensen u een
fijne en veilige (corona-vrije) zomer(vakantie)
toe!
Bestuur Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Terugblik op benefietconcert
Maya Fridman en Marion von Tilzer

Dit benefietconcert uitgevoerd op 23 april in
de Gereformeerde kerk in Schoonrewoerd
was uitverkocht en mede door de riante netto
opbrengst van € 6.725,- mag het met recht
een succes genoemd worden.
Organisatie
Succesvol een serieus concert op touw zetten
is wel een ding, dat vraagt veel van de
organisatoren, zo weten we nu. Het begon als
een soort van wens om ook Schoonrewoerd
eens op de kaart te zetten met een cultureel
evenement met artiesten van naam. De
gedachte was dit in kleine kring te doen. We
vonden Maya bereid hierop in te gaan op een
soort van no cure no pay basis. Toen we net
gestart waren hoorden we Ad de Jong, naast
eigenaar van de Dagwinkel ook diaken bij de
GK, op TV verklaren de kerkdeuren graag
vaker en voor meerdere activiteiten te willen
openen. Hierop zijn we met hem en de kerk in
gesprek gegaan met als resultaat dat we, waar
wij aan De Lichtkring dachten, de gehele kerk
mochten gebruiken. Die werd belangeloos ter
beschikking gesteld.
Kort daarop vertelde Maya dat ze flink wat
benefietconcerten wilde gaan doen en op dat
moment was net bekend dat in Schoonrewoerd
een 25-tal Oekraïense vluchtelingen zou
worden opgevangen in de pastorie van de HK.

De beslissing ook hier voor een benefietconcert
te gaan was toen snel genomen. Op initiatief
van Maya nam daarop ook Marion deel. Later
begon Maya, tijdens het interview voor artikel
in AD, over het zingen van het Oekraïense
volkslied. Na enig aandringen was interviewer
Gijs Kool, tenor zanger, wel bereid dit te doen,
samen met huisarts Noppe.
Van een onschuldig aardigheidje was het nu
een serieuze zaak geworden met het doel een
concert, een avond, op niveau neer te zetten
met een zo hoog mogelijke opbrengst. Dat was
voor ons ook nieuw en een paar maal hebben
we verzucht “waar zijn we aan begonnen”. Voor
een goede opbrengst kom je op sponsoring,
naast zoveel mogelijk entreebewijzen te
verkopen. De drempel wilden we laag houden,
dan maar sterk inzetten op sponsoring om een
lagere entreeprijs te compenseren. Aan de
andere kant is het zaak geen kosten te maken.
Maar je moet wat, dus zorgvuldig afwegen is
dan het devies. Al is er dan een goede piano in
de kerk aanwezig, voor het gevraagde niveau
en om deze gerenommeerde artiesten eer
aan te doen, was een vleugel gewenst. Een
flinke kostenpost waar niet op gerekend was.
Leuk en bemoedigend was dan weer wel dat
een verhuurfirma uit Amsterdam meeleeft en
-denkt en € 200,- van de prijs afdoet en ook
de gemeente over de brug komt.

Promotie & Sponsoring
Om voldoende plaatsbewijzen te verkopen
is promotie belangrijk. Het Kontakt is daarin
nuttig geweest. Samen met de promotie
op social media, waar Jannie de With ons
geweldig bij hielp, zorgde dit als snel voor de
eerste 60 aanmeldingen. Heel bemoedigend,
maar toen stokte het en dat gaf een
onrustig gevoel. We besloten meer promotie
activiteiten in te zetten door te adverteren
en mensen direct aan te spreken, dit laatste
werkte nog het best. Een week voor uitvoering
zaten we zo op 170 aanmeldingen. Op de
laatste dag hebben zich dan nog 23 bezoekers
aangemeld. Bezoekers kwamen ook van
buiten de gemeente. Opluchting, uiteindelijk
toch een uitverkocht huis met 193 betalende
bezoekers. Zij leverden een bijdrage van
€ 3.970,- of gemiddeld € 20,57 per persoon
tegen het gevraagde minimum van € 12,50.
Sponsoring is met een flinke inzet goed
gelopen. De Gemeente Vijfheerenlanden heeft
ruimhartig bijgedragen uit de pot cultuur voor
kleine kernen. Totaal hebben 54 sponsoren
€ 5.100 in geld
bijgedragen.
Daarnaast heeft de
drukker bijgedragen
door gratis al het
drukwerk te doen,
hebben Het Kontakt
en het Partycentrum
een flinke korting
gegeven, en waren
de bloemen, worst
en
kaas
gratis.
Wij
waren
hier
uiteraard heel blij
mee en dit tekent
toch ook weer de
mens, de positieve
kracht en wil.
Het concert
De
zang
onder
begeleiding van de
muzikanten, de muziek van Maya en Marion
die prachtig samenspel vertoonden tussen
cello en vleugel en de gehele avond werden
hoog gewaardeerd.
Mevrouw Noppe en de heer Kool openden
met het zingen van het Oekraïense volkslied,
waarna wethouder Hendriksen een korte
en leuke toespraak hield, het resultaat
bekendmaakte en de symbolische cheques
overhandigde.

Hierna speelde Maya 3 nummers solo en
daarop volgde het door Marion gecomponeerde
prachtige Ten songs of Change, uitgevoerd
door Maya en Marion. Ook liefhebbers van
puur klassieke muziek konden deze eigentijdse
muziek waarderen. Er waren uitingen als:
“wat een prachtige avond”, “wat een heerlijke
muziek”, “ook al is het niet direct mijn muziek,
toch fijn het aan te horen”, “prachtig, ik werd
er helemaal ingetrokken”, etc.
Aan het einde werden mevrouw Noppe en de
heer Kool verzocht hun optreden te herhalen.
De aanwezige Oekraïners waren geroerd.
Na afloop was er onder het genot van een
hapje en een drankje gelegenheid tot napraten
waar leuk gebruik van gemaakt is. Nogmaals
willen we de vrijwilligers bedanken voor hun
ondersteuning in de uitvoering en Ad de Jong
voor zijn inbreng, support en aanmoediging.
Verdeling
Het bevredigende resultaat is uiteindelijk als
volgt verdeeld: € 3.480 voor lokale opvang,
€ 3.145 voor giro 555 en € 100 voor het project
Water for Life van de Gereformeerde kerk.

Ja, een succesvolle avond waar wij met vele
anderen met plezier op terug kijken. Het kan
dus ook in Schoonrewoerd, een avond met
serieuze cultuur met artiesten van formaat en
ook hier kan de driehoek samenleving, kerk,
cultuur functioneren. Voor herhaling vatbaar?
Akkie en Hans Langerak

Volleybalvereniging Smash
Veel inwoners van Schoonrewoerd zijn bekend
met de voetbalvereniging in het oranje/zwart,
maar wisten jullie dat vlak naast het
voetbalveld in Hei- en Boeicop elke
donderdagavond de deuren van
sporthal de Copper open gaan
voor een gezellige en sportieve
avond volleyballen? In de
afgelopen periode, waarin we
van lockdown naar lockdown
gingen lag het binnensporten
regelmatig stil, maar sinds een
aantal maanden mogen we weer
zonder beperkingen volleyballen! Hoog
tijd om onze vereniging weer even onder de
aandacht te brengen.

De recreatieve volleybalvereniging Smash is in
1990 opgericht door een aantal inwoners uit de
regio en in de beginjaren werd er gespeeld in
Zijderveld. Na de bouw van een nieuwe sporthal
in Hei- en Boeicop verhuisde de vereniging
daarheen. Elke donderdagavond wordt er
door zo’n vijftien tot twintig leden getraind.
Het jongste lid is momenteel 21 jaar en het
oudste lid is 61 jaar. Dit grote leeftijdsverschil
maakt dat iedereen zich thuis kan voelen bij
de vereniging. Op gewone trainingsavonden
beginnen we om 20:00 uur en gaan we door
tot 21:30 uur. De fanatiekelingen plakken
daar nog een extra set aan vast en gaan
door tot uiterlijk 22:00 uur. De trainingen zijn
van wisselend niveau en worden door een

aantal leden van de vereniging verzorgd. Wie
intensief wil trainen krijgt daar de mogelijkheid
to
toe en wie het wat rustiger aan wil
d
doen, krijgt daar eveneens ruimte
v
voor. Zo proberen we de avonden
v
voor iedereen leuk en sportief te
houden.
O
Op dit moment telt de vereniging
a
achttien leden, waarvan enkelen
uit ons dorp. Er zijn ook oud-leden
die in Schoonrewoerd wonen of
inmiddels zijn verhuisd naar elders.
Eén daarvan wil ik hier even noemen: Gera
de Jong heeft jarenlang een bestuursfunctie
vervuld en mede daardoor ontving zij dit jaar
een koninklijk lintje! Wij zijn enorm trots op
ons oud-bestuurslid en wij zijn
haar nog steeds ontzettend
dankbaar voor alles dat zij voor
de vereniging heeft gedaan.
Wie denkt dat er alleen
getraind wordt, heeft het
mis! Er wordt door een
enthousiast
wedstrijdteam
meegespeeld in de gemengde
recreantencompetitie
van
Recvol
Rivierenland.
Deze
competitie is niet zo bekend
in onze regio, want de
meeste teams komen uit het
rivierengebied ten noorden van
de Waal. Dat betekent dat er
gespeeld wordt tegen teams uit
bijvoorbeeld Opijnen en Tiel.
Dit jaar is het wedstrijdteam
door Track Line b.v. uit Leerdam
voorzien van nieuwe shirts. De eerste wedstrijd
in deze nieuwe shirts werd met 4-0 gewonnen,
een betere start kon niet. Inmiddels is de
competitie afgelopen en het team van Smash
is geëindigd op de derde plaats.
Wie bij het lezen hiervan enthousiast is
geworden om ook te komen volleyballen, kom
gerust een keer kijken en de sfeer proeven!
De eerste avonden zijn gratis, zodat je kunt
kijken of het wat voor je is. Het nieuwe seizoen
begint op donderdag 25 augustus.
Alwin van Dijk
Voorzitter Smash

Jaarmarkt 2022
Na 2 jaar geen markt was er weer een
jaarmarkt. En wat voor een. Volle bak! Zelfs
het weer speelde goed mee, waar bewolking
en harde wind werd verwacht stond er een
licht zonnetje en een klein briesje. Waar
verschillende mensen gestopt zijn met hun
handel, staan weer anderen op. Toch zien we
dat er nog ruimte is voor wat meer kramen om
het nog voller te krijgen, we doen ons best!
En een nieuwe locatie voor de botsauto’s.
Heerste bij ons wel wat spanning hoe het zou
gaan, maar zover allemaal goed verlopen. Het
was mooi om te zien dat de auto’s langs de
Provinciale weg tot aan het Shell tankstation
stonden en ook zo richting Leerdam. Als je dat
ziet, weet je dat het druk is geweest op de
‘Mart’.

Stadspark
Onlangs is in Leerdam het Stadspark geopend.
Het park is onderdeel van de Glasroute, de
wandelroute die het Nationaal Glasmuseum en
de Glasblazerij met elkaar verbindt.
De route loopt via het Dijkpark, het Molenpark
(waar wordt gewerkt aan de kinderboerderij
Hestia’s Hof) en het nieuwe Stadspark.

Het marktcomité had zelf weer de trampoline
naar het dorp gehaald. Daarnaast kon er ook
een glittertattoo gezet worden, deze was
mega druk. Dit alles was geheel gratis door
de sponsoren die de jaarmarkt steunen. Naast
dit kon men bierpul schuiven en de Kop van
Jut weer laten jengelen. De uitslagen hiervan
waren:
Bierpul schuiven
Kop van Jut
1e Jesse Burggraaf
1e Henk Brouwer
2e Lars
2e Wilco Bruijnes
3e Jelle Bok
3e Alexander Verhoef
4e Matthias Vink en Bogdan

In het Stadspark zijn kunstwerken van
plaatselijke kunstenaars als Marco Lopulalan,
Bernard Heesen en Gerard Akerboom te zien.

Dus: ga erop uit en loop deze Glasroute! En
breng dan gelijk eens een bezoekje aan het
Nationaal Glasmuseum of de Glasblazerij.
foto's: Dick Admiraal

Kinderspel
Vanaf 14.00 uur trad de clown op om de
kleinsten te vermaken. Wederom een volle
tent en achteraf weer een tevreden clown.
Mooi om te zien dat de jongste inwoners zo
kunnen genieten van de markt. Tijdens dit
optreden werd het kinderspel opgebouwd en

Jaarmarkt 2022

het spuithuizenbrandweerspel voorbereid.
Bedoeling was om zo snel mogelijk de brand
te blussen, dit door de juiste blustechniek toe
te passen en goed te mikken. Het mooiste was
dat iedereen winnaar was en kon grabbelen in
de grabbelton en een consumptie kon halen bij
de patatkar. De uitslag:
1e Soraya Wetzler
2e Sofia Stukker
3e Jesse Baan
Kuipsteken
Na het kinderspel was het tijd voor kuipsteken.
Simpel, een stok door een gat steken en droog
blijven, hoe makkelijk kan het zijn? Behalve
als de snelheid opgevoerd werd…
Uiteindelijk waren er drie prijswinnaars:
1e Dave Sterk
2e Diego de Ruyter
3e Joa Mourik

Minute to win it
Het spel dat in de avond gespeeld werd, was
‘minute to win it’. Iedereen kon meedoen en
ook iedereen kon winnen. Het was erg druk op
het marktplein en daar waren we ontzettend
blij mee. Bij het spel had je twee uur de tijd
om tien spelletjes voldoende af te ronden. De
spellen bestonden o.a. uit: appels stapelen,
fietspompen,
moeren
stapelen,
bekers
verplaatsen met een ballon, een draad door
een naald doen, opdrukken en nog meer.
Iedereen die tien spelletjes had afgerond,
maakte kans op een van de vijf prijzen.
De winnaars:
1e prijs Joël van Vulpen
2e prijs Maud Middelkoop
3e prijs Roan Visscher
4e prijs Boedha
5e prijs Oliva Geerling

Verloting
Tijdens Minute to win it werden de loten van
de grote verloting getrokken.
De uitslag:
1e prijs
34643
6e prijs
32254
2e prijs
34415
7e prijs
32974
3e prijs
34135
8e prijs
34022
4e prijs
33727
9e prijs
33714
5e prijs
32323
10e prijs 34074
Dankzij uw deelname en met dank aan de
sponsoren kunnen wij terugkijken op een
mooie jaarmarkt. We zien jullie graag volgend
jaar op 19 mei 2023 weer!
De Marktmeesters

Hoofdsponsors: Café de Zwaan - Eetcafé,
Piet de With - Landbouwmechanisatiebedrijf,
Partycentrum Schoonrewoerd - Zaalverhuur
& catering, P.G. van Weverwijk - Containers,
Gebr Middag BV - Timmer en aannemersbedrijf,
TerrasKacheltje.nl - Terras Houtkachels,
VanIsselt - Reclame
Sponsors: Lactalis Leerdammer, Den Braven
Fire & Safety, Van der Wal Interieur Adviseurs
BV, Hoveniersbedrijf De Woerd, Wesdorp
Agriservice,
Hoveniersbedrijf
Ton
Klijn,
Handelsonderneming Horden, Installatiebedrijf
Den Besten, Woon- en Slaapcomfort Van
Zanten, Liefhebber Techniek, Kwadraat Bouw,
Maresa’s Haar & Zo, Anne Schipper Rietdekkers
en
Timmerbedrijf,
Mondhygiënepraktijk
Karin Dijkers, Brunea Hoveniers, Pedicure
Kirstie Kuipers, Tjeerd van Vuren Afbouw,
Schoonmaakbedrijf
ChristelCleanServices,
C. Visser BV Vuren Fourage-loon- en
aannemersbedr, Slager Molenaar Lexmond,
A.H. den Hartog & Zn. BV, Univé Leksprong,
Ambiance Den Braber, Van Buuren Fruit, A.C.
Brouwer Koper&Zinkwerken, VIDO BV, Ad &
Tineke’s Dagwinkel, VOF Alting Assurantiën,
Automobielbedr. De Leeuw, IJsspecialiteiten
Van Eck, Autohandel en Reparatie John
Vossestein, t Veerhuys, Blitterswijk Suzuki
Dealer, Jarco den Braven stukadoorsbedrijf,
Bromax grondwerken, Cock den Braven
Transport, Burggraaf Transport, Gijs Kool
Schrijft, Class-CAB Service Dave van der
Veen, Linda’s Laatste Zorg, Deij Transport,
Menno Witt
Afbouwbedrijf, De Vuurhoeve
zuivelboerderij,
Stijsiger
timmeren
renovatiebedrijf, Dienstverlening en Transport
M. de Vaal, PLUS Elbert van den Doel, De Wit
Installaties, Nico en Adrie, Gebrs. Stijsiger,
Vrienden van de Mart

Gijs Kool Schrijft
•
•
•
•
•
•
•

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

Gijs Kool denkt mee!
• PR
• USP

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

Gijs Kool Schrijft |

@TeGijs |

Gijs Kool

ACTIVITEITENKALENDER
juni
25 juni
28 juni
juli
1 juli
7 juli
26 juli
t/m 31 juli

vanaf 18:00 uur

15.30-18.15 uur
9:00-12:00 uur
vanaf 18:00 uur

augustus
4 augustus
9:00-12:00 uur
16 t/m 19 augustus
23 augustus
vanaf 18:00 uur
25 augustus
25 augustus
27 augustus
31 augustus

september
1 september
9:00-12:00 uur
10 september
13:30-17:00 uur
23 en 24 september
27 september
vanaf 18:00 uur

Dorpsmaaltijd
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

Afscheidsrecepetie juf Janneke, Noachschool Kerkweg 3a
Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Expositie M.E.L. Westenburg
in Galerie ‘De Kunstplaats Vijfheerenlanden’ Markt 7, Leerdam

Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
VakantieBijbelClub ‘Alles Andersom’
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Open Eettafel, Ouderenkontakt
Start nieuwe volleybalseizoen, SMASH
Ambachtsdag, Ambachtsplein - Dorpsstraat 23
Uiterste inleverdatum DVS wedstrijd logo Schoonrewoerd
(inleveren: dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com of
Koningin Julianastraat 15)

Repair Café, bij Suzuki Blitterswijk Dorpsstraat 55 (repaircafe.nl)
Nationale Orgeldag, Gereformeerde Kerk
BinnensteBuiten festival met Heerlijkheid Vijfheerenlanden
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

-

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

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd
r

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

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

