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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdachtenveertig

De eerste Klepper van 2023 is weer klaar. 
Boordevol plannen, terugblikken, oproepen, 
bedrijvigheid, gezelligheid… kortom een 
Klepper die lijkt op ons dorp. Onlangs werd ik 
me daar weer extra bewust van: ik liep met 
een verslaggever van de VPRO door ons dorp 
en uiteraard deden we ook het ‘rondje Wiel’. 
Hij wilde wat meer van ons dorp weten voor 
een artikel bij de Tegenlicht-uitzending op 23 
februari, die deels gaat over onze Dagwinkel 
en de saamhorigheid en vindingrijkheid die 
(bijvoorbeeld) een energiecrisis teweeg kan 
brengen onder mensen. Het is zo leuk om dan 
te mogen vertellen en te laten zien… Ik roep u 
meteen op: kijken hoor op 23 februari! 

Er is weer veel gebeurd waarop we terugkijken 
in deze Klepper: de kerstnachtsamenkomst, de 

Vuur en Rook middag op het Ambachtsplein, de 
wandeling door het kerstverhaal en natuurlijk 
het winnen van de provinciale prijs van Kern 
met Pit door het voedselbankjesproject! Lees 
erover in deze Klepper. De Stichting Dagwinkel 
en Services is opgericht om de toekomst wat 
betreft de voorzieningen op ons dorp zeker te 
stellen. Voorzieningen die de leefbaarheid en 
levendigheid in ons dorp zo mede bepalen. Dan 
denken we niet alleen aan de Dagwinkel. In 
de rubriek 50-vragen met de bakker, Hendrik 
Wullems, lezen we dat ook. Hij omschrijft zijn 
passie met de woorden:….elke dag de hoogste 
kwaliteit maken… En dat hebben we op ons 
dorp!

2023 is het jaar van 1000 jaar Schoonrewoerd. 
De Dorpsvereniging komt uitgebreid aan 
het woord, want zij hebben een mooi 
programma te melden en zij roepen ons, 
Schoonrewoerders, op om handen, hoofd en 
hart in te zetten voor geslaagde activiteiten. 
Of je nu van de spierballen bent en je opgeeft 
voor het touwtrekken of meer iemand van het 
wandelen en je voor jezelf een plek ziet als 
gids bij de theaterwandeling. Er is genoeg te 
doen, ga maar gauw lezen, het is zo gevarieerd 
en leuk.   
De Heerlijkheid Vijfheerenlanden gaat 
in 2023 werken aan nog meer heerlijke 
streekproducten en roept ook: kom helpen. Het 
voetbalseizoen gaat weer beginnen en HSSC 
vertelt over die opstart. In Praat uit de Raad 
vraagt Pascalle zich af of dat detective-werk 
dat ze soms moet doen ook hoort bij politiek. 
De Oranjevereniging onthult het programma 
voor de mini-feestweek: we gaan play-backen, 
timmeren in het timmerdorp en zeskampen en 
nog veel meer. 
Een dorp gevuld met bijzondere inwoners. We 
staan stil bij Leah Kamp in de 16+ rubriek en 
bij Jannie de With van de Dorpsvereniging. 
We zijn benieuwd naar de plannen rond het 
Dorpshuis. We lezen over de bunzing, de 
sleutelbloem en een vreemde deurbel, klinkt 
dat raadselachtig? Dat is precies de bedoeling. 
Hoog tijd om te gaan lezen.

Veel leesplezier,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 149 is vrijdag 24 maart. Klepper 
149 zal rond 14 april worden bezorgd.
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April 2023 start het jubileumjaar van 
1000 jaar Schoonrewoerd. Elke maand 
is er iets feestelijks, deels aansluitend 
aan activiteiten die er al waren en die 
nu een extra ‘verfje’ krijgen en deels 
in een nieuwe vorm. Juli 2023 staat 
de Theaterwandeling bij de Wiel in de 
planning, iets heel nieuws. Wij van de 
redactie wilden daar wel eens wat meer 
van weten en gingen op bezoek bij Jannie 
de With van de DVS (Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd). 

“Eigenlijk is het een idee van jaren terug,” 
vertelt Jannie, “ In de dagwinkel sprak ik Ad 
de Jong over… ik weet niet meer goed wat 
precies… maar hij reikte het idee aan van 
een theatervoorstelling vanaf een ponton in 
de Wiel. Dat leek hem zo’n leuk evenement. 
Bij mij bleef dat hangen. Toen we in de 
Dorpsvereniging gingen nadenken over wat 
we zouden kunnen doen in het kader van 1000 
jaar Schoonrewoerd dacht ik onmiddellijk 
weer aan dat idee. Dat wateridee werd extra 
concreet toen ik bij de voorstelling was van  
LINK, het theater- en lichtspektakel: ‘We 
sluiten de linies’ op Fort Everdingen in mei 
2019.” Jannie genoot van deze voorstelling. 
“Ik dacht meteen: dat zou iets voor ons zijn, 
wij hebben ook water, wij hebben ook een 
prachtige locatie… Ik ben gaan bellen met Kir 
Robben.” Kir is één van de krachten achter 
LINK Locatietheater. U herinnert zich misschien 
nog dat iemand met een bolderkar een rondje 
Vijfheerenlanden heeft gedaan, op zoek naar 
plekken en verhalen. Dat was Kir.

“Mijn telefoontje leidde snel tot een afspraak. 
Op een mooie vrijdagochtend liepen Kir, Marga, 
ik en hond Linna rond de Wiel. We werden 
alledrie enthousiast. Wij, Marga en ik, waren 
het natuurlijk al, maar nu we meekeken door 
de ‘bril’ van een theatermaker, zagen wij het 
ook duidelijker: wat is de Wiel een bijzondere 
plek! En al wandelend borrelden er verhalen 
op over de streek, de bijzondere mensen en 
de geschiedenis van het dorp. Die verhalen 
worden de bron van de voorstelling.” Of 
eigenlijk van een theaterwandeling met op zes 
verschillende plekken bij de Wiel een scene of 
tafereel.  Korte ‘gebeurtenissen’ in toneelvorm, 
soms met muziek of met een bijzonder decor, 
aan het water of misschien zelfs op het 

water… Het kan allemaal. Jannie praat snel en 
gepassioneerd. Ik vraag naar iets meer details 
om het plaatje duidelijk voor ogen te krijgen. 
Veel staat nog niet vast, maar in grote lijnen 
gaat het als volgt worden: “Men zal in groepen 
langs vijf of zes taferelen wandelen.  Om het 
kwartier start een nieuwe groep. Oud en jong, 
iedereen kan meelopen. Er loopt steeds een 
gids mee, die de weg wijst en zo beleef je de 
Wiel op een heel andere manier. Natuurlijk zal 
er iets te eten en te drinken zijn. Het wordt echt 
een middag of avond UIT in de zin van: je bent 
buiten, je beleeft iets nieuws en verrassends 
en je ontmoet elkaar op een andere manier.” 

Maar het is er nog niet…
“Het is een hele organisatie,” verzucht Jannie, 
“daarom hebben we ook aansluiting gezocht bij 
mensen die hier ervaring in hebben. Kir Robben 
was ons eerste contact bij LINK Locatietheater 
en inmiddels heeft Paulien Lemmen, ook van 
LINK, ons project opgepakt.” LINK maakt 
voorstellingen en audiowandelingen met en 
voor inwoners van de Vijfheerenlanden. “Dat 
betekent dus dat er geen toneelstuk wordt 
ingehuurd?” vraag ik ter verduidelijking. “Nee,“ 
lacht Jannie, “geen kant en klaar toneelstuk 
dus, maar ‘ons’ verhaal, ‘onze leefomgeving’ 

Theater over, met en voor Schoonrewoerders 
dat gaat het worden! 



in de hoofdrol. En ook geen blik met acteurs en 
decorstukken, maar wij, Schoonrewoerders, 
spelen zelf en bouwen zelf onze decors. Wel 
krijgen we begeleiding van professionele 
regisseurs en een tekstschrijver.” 
Die regisseurs, Elke Steenstra en Sarah Evers, 
omschrijven hun insteek zo: “We kijken als 
het ware in het water van De Wiel, naar een 
weerspiegeling van hoe het is om in deze 
omgeving op te groeien, te leven en te werken. 
Wij gaan graag met mensen in gesprek over 
hun eigen kijk op Schoonrewoerd en het 
gebied, en zijn de komende weken op zoek 
naar het waarom het zo bijzonder is om in 
Schoonrewoerd te wonen.”

Jannie grinnikt naar mij en vraagt: “Jij doet 
toch zeker ook wel mee?” En ik knik, Jannie 
had het mij weken geleden al eens gevraagd 
en ik heb er al over na kunnen denken. Het 
lijkt me reuze leuk: “Jazeker, ik doe mee.” 

Met stralende ogen vertelt Jannie verder: 
“We zoeken nu naar verhalen rond en over de 
Wiel. Er is bijvoorbeeld het gerucht dat er op 
de bodem van De Wiel een boerderij staat… 
Ja, onder water… 450 jaar geleden met de 
doorbraak van de dijk en het ontstaan van 
de Wiel is die boerderij verzwolgen door het 
water… een aangrijpend gegeven voor een 
spannend verhaal toch?” Zo zijn er meer 
verhalen van vroeger en vast ook van heel 
recent. Al pratend komen Jannie en ik er 
best op een aantal, maar niet allemaal heel 
nauwkeurig en tot in detail. Dus het zou zo 
leuk zijn als direct betrokkenen of mensen 
die het verhaal-uit-eerste-hand-kennen zich 
melden. 

Nippend aan een lekkere bak koffie denken we 
hardop aan: die twee beelden die sinds kort 
op de parkeerplaats bij de boom staan… wie 
weet het verhaal? Wie vertelt de verhalen van 
het schaatsen op de Wiel met een echte baan 
met lampjes en een koek en zopie-tentje en 
de liefdes die daar vast wel zijn ontsproten…
Wie heeft weleens gekampeerd aan de Wiel? 
Of heeft daar een hele mooie vogel voor het 
eerst gezien? Het zijn allemaal verhalen en een 
goede verteller kan ze maken tot mysterieuze, 
amoureuze,  avontuurlijke of spannende 
belevenissen.  

LINK heeft twee regisseurs, Elke en Sarah, die 
de verhalen gaan selecteren en ombouwen 
tot theaterstukken en deze scenes met 
Schoonrewoerders gaan instuderen en 
vormgeven. De inbreng van Schoonrewoerders 
is serieus van belang en de inbreng van deze 
professionals zorgt voor een adembenemende 
en verbindende totaalbeleving. Theater over, 
met en voor Schoonrewoerders dat gaat het 
worden. 

Er komt veel bij kijken…
Het vieren van Schoonrewoerd 1000 jaar kan 
natuurlijk ook niet zonder De Wiel daarin een 
belangrijke plaats te geven. De ruimte rond de 
Wiel is prachtig: een uniek stukje natuur om 
zuinig op te zijn. Jacques P. Thijsse schilderde 
de Wiel al rond 1937 voor één van de Verkade-
albums. Iedereen in Schoonrewoerd loopt 
wel eens het ‘rondje Wiel’. Als we die twee 



woorden laten vallen, houdt de hond van 
Jannie de kop al scheef met zo’n blik van: gaan 
we wandelen? “Nee, even wachten nog,” lacht 
Jannie en ze vervolgt: “Hoezeer de Wiel ook 
hoort bij ons feest, een theaterspektakel in een 
natuurgebied dat kan natuurlijk niet zomaar. 

We hebben dus meteen contact gezocht met 
René Garskamp, de boswachter van het Zuid 
Hollands Landschap. Hij bleek zeer bereid om 
mee te denken, maar gaf direct aan: dat kan 
niet plaatsvinden vóór 1 juli in verband met 
het broedseizoen. Logisch natuurlijk, dus daar 
komen we ook niet aan. Maar we willen ook 
niet te ver de zomer in, want dan zijn mogelijk 
weer veel mensen op vakantie.” Het is wikken 
en wegen en dat laat Jannie met haar hoofd 
zelfs zien. Dat beweegt heen en weer, terwijl 
ze vertelt over al het overleg dat nodig is voor 
zo’n unieke activiteit. 

“Denk ook aan het verkeer op de Diefdijk 
en de Kerkweg. Dat willen we niet in de weg 
zitten, maar als de voorstelling speelt, is het 
wel belangrijk dat het op de weg rustig is. 
Dus gaan we in gesprek met de gemeente 
Vijfheerenlanden over verkeersmaatregelen. 
Rond de Wiel zelf onderzoeken we 
mogelijkheden om via -tijdelijke-  bruggetjes 
van punt naar punt te komen. Waar moeten/
mogen die komen en wie gaat ze bouwen? 
Waar gaat de wandeling starten en hoe maken 
we ook een route voor mensen die slecht 
ter been zijn? Soms…,” zucht Jannie, “lijken 
er alleen maar meer vragen te komen dan 
antwoorden.”

Toch is dit gepuzzel en vooral het samen met 
elkaar iets voor en door het hele dorp doen, 
juist wat Jannie erg trekt.  “Daarom zit ik 
in het bestuur van de DVS, weer opnieuw 
in de DVS, moet ik zelfs zeggen. Want ik 
ben er ook een tijdje uit geweest, maar op 
een gegeven moment kriebelt het dan weer. 

Die saamhorigheid die ik ervaar als we iets 
organiseren, heerlijk.” Geen zorgen dus 
over de  kleine en grote uitdagingen die er 
nog liggen. Dat theater komt er! Dat straalt 
Jannie aan alle kanten uit. Tenminste… als 
Schoonrewoerd meedoet.

Oproep
Het gesprek waaiert steeds verder uit over 
leuke dingen en hoe waardevol het is om die 
samen te doen. En daarmee hebben we de 
belangrijkste zaken voor de oproep te pakken:
 

SAMEN  -  DOEN         
Kom op met uw/jouw verhaal rond de Wiel!
Kom op en meld je aan als speler of als 
decorbouwer of als kostuummaker
Kom op en pak je kans om als gids groepen 
rond te leiden langs die unieke speellocaties

In februari en maart kun je op donderdag-
middag de regisseurs Elke Steenstra en Sarah 
Evers in het dorp tegenkomen. Ze vinden het 
heel leuk om aangesproken te worden. 

KOM OP en DOE MEE  
Op 16 maart is vanaf 19.30 uur een 
informatieavond in het Partycentrum. 
Iedereen is van harte welkom! 

Vanaf 30 maart gaat er geoefend worden 
en op 7 en 8 juli vindt de theaterwandeling 
plaats. 

Opgeven bij info@linklocatietheater.nl of 
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Zie ook de informatie bij de stukken van de 
Dorpsvereniging en van LINK locatietheaer in 
deze Klepper. 

Geschreven door: Jolanda Lemcke-Valk



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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aalsmeer en Maurik 

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



Wandelen in de winter
Binnen mijn schoonfamilie, de kouwe-kant-
familie, heerst al jarenlang een soort van 
‘sneeuwkoorts’. Als zij (of wij met hen, want we 
koesteren over en weer heel warme gevoelens 
voor elkaar) in de zomervakantie, genietend 
van mooi weer en zon, ergens op een hoge top 
sneeuw zien, dan trekt dat als een magneet. 
Als het bereikbaar is via een stevige wandeling, 
een kabelbaantje of een treintje, zullen ze dat 
niet laten. Gek genoeg zijn ze niet van het 
wintersporten… misschien is het de verrassing 
van de sneeuw die trekt. Als je zeker bent 
van sneeuw (hoewel dat op dit moment ook 
wel tegenvalt… sneeuwzekerheid) trekt het 
wellicht minder. Ik weet het niet goed. Maar 
waar ik naartoe wil: het was eind januari en er 
lag een laagje sneeuw in Schoonrewoerd. 
De koorts steeg. Een appje van een zwager: 
‘hoger ligt vast meer sneeuw, ga je mee?’. Dus 
in de auto naar de Amerongse berg… we reden 
over een groene en bruine berg, nauwelijks 
sneeuw.  Dan naar Rhenen, de Grebbeberg, 
helaas hetzelfde. Intussen kregen we plaatjes 
uit Tilburg en zuidelijker: opgewekte neven 
met veel sneeuw. Het werd al een beetje 
donker, nog helemaal afzakken naar beneden 
was geen optie. In de auto was het stil op de 
terugweg: verkeerd gegokt, we hadden naar 
het zuiden moeten gaan… Ik lachte beide 
broers een beetje uit en noemde het spottend: 
Kouwe- Kant- Koorts. 

Zondag na die vruchteloze tocht lag er nog 
steeds een beetje sneeuw… in Schoonrewoerd. 

Niet interessant, veel te weinig, vond mijn 
man. Ach, soms moet je het willen zien. De 
wandeling achter de Schaapskooi met laarzen 
aan werd een mooie winterwandeling samen 
met de buurvrouw. Zo’n wit laagje maakt alles 
net anders. We genoten er zeer van. Het veld 
kraakte onder onze voeten. 
In het bos zorgde het laagje sneeuw op 
omgevallen bomen en afgebroken takken voor 
een mooi grafisch patroon. Het was heel stil, 
viel ons op. Geen vogelgeluiden, nauwelijks 
wind. Dan ga je vanzelf ook zacht praten. We 
bleven elkaar wijzen op een hoopje wit daar 
en een stukje sneeuw waar een hoefje in leek 
te zijn afgedrukt. Er was sneeuw genoeg om 
te genieten. 

Verderop werd het natter. Onze laarzen hadden 
we erg nodig. De bovenlaag was dan wel wit, 
maar de grond eronder was niet erg diep 
bevroren. Her en der schitterden bevroren 
plassen in het waterige zonnetje. Het dunne 
ijs zat vol barsten en oneffenheden, met 
luchtbellen als knikkers in het ijsoppervlak. 
We zagen er een beertje in en de lange nek 
en kop van een reiger. Heerlijk fantaserend 
kraakten we ons een weg door een spikkel-
sneeuw landschap.
We zagen zelfs nog paddenstoelen. Enkele 
glanzende exemplaren die zich krampachtig 
vasthielden aan een dun boompje, ruim boven 
de sneeuw. En een tweetal grote schijven met 
een witte bol op hun hoed. 
De knotwilgen aan de waterkant kregen door 
het randje sneeuw een prachtig accent. Hun 
grillige vormen werden nog interessanter.  Zo 
mooi die sneeuw en best genoeg.
 

Jolanda Lemcke-Valk



Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

 
 

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst 
foutloos, helder en consistent! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Judith de Zeeuw-Hooijer 

 
06-21441037 

info@nauwkeurigtekstredactie.nl 
www.nauwkeurigtekstredactie.nl 

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



Late winterstilte
Het duurde lang dit keer voordat de 
hoogstambomen rondom de Wiel van 
Bassa al hun bladeren loslieten om in de 
winterstilte te gaan. Doordat het tot ver in 
november warm bleef, bleven de sapstromen 
in de bomen actief en doordat vorst uitbleef, 
lieten ook de bladeren niet snel los. Maar 
na de vorstweek in december was het toch 
echt zo ver. De hoogstambomen staan er nu 
kaal bij en bereiden zich in stilte voor op een 
nieuw seizoen, met knoppen, bloesem, frisse 
bladeren, uiteindelijk weer fruit. Nu staan ze 
stil in de regen, de wind en misschien ook nog 
een meer winterse periode. 

Geen winterstop voor de vrijwilligers
De Heerlijkheid Vijfheerenlanden is zeker niet 
in winterstop gegaan. Veel dorpsbewoners 
zeggen als je ze tegenkomt: lekker, de fruitoogst 
is klaar, dan hebben de vrijwilligers rust. Maar 
verre van dat. Toen het fruit eind oktober in 
de koelcellen stond, begon de volgende fase, 
want zoals één van de doelstellingen van 
de Heerlijkheid Vijfheerenlanden zegt: ‘de 
jaarlijkse oogst moet een zinvolle bestemming 
krijgen’. Dat betekent opnieuw werk aan de 
winkel. Niet meer tussen de bomen, maar op 
allerlei verschillende plekken.

Overstorten
Het fruit van de hoogstambomen 

wordt nog geplukt in ouderwetse 
houten veilingkisten. Maar als je de 

appels en de peren wilt laten verwerken 
tot (h)eerlijke streekproducten, moet het 
fruit, voordat het op transport gaat naar 
de versapper of de verstroper, overgestort 
worden in grote houten of plastic kratten. Dat 
zijn dezelfde kratten die we in de oogsttijd 
elke dag als treintjes door het dorp zien rijden. 
Maar omdat we met die treintjes niet in de 
hoogstamboomgaarden kunnen rijden, zit er 
voor de Heerlijkheid Vijfheerenlanden nog een 
extra stap tussen: het overstorten.

NIEUW appelsap 250 en 750ml
Een aantal zaterdagen in november en 
ook nog in december hebben vrijwilligers 
geholpen om op Hoeve De Kruithof het fruit 
uit de koelcellen te halen en over te storten 
in de grote houten bakken. Daarbij wordt er 
ook meteen gesorteerd. Fruit dat niet goed 
meer is, wordt eruit gehaald, want dat zou de 
kwaliteit van zowel de sappen als de stroop 
negatief beïnvloeden. Met gemiddeld tussen 
de 10 en 15 vrijwilligers werd in november 
eerst gestort voor een nieuw Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden product: het Appelsap. Dit 

Winterstilte onder de hoogstambomen 
maar de Heerlijkheid is druk



is inmiddels geperst en verpakt 
in twee verschillende flessen. Een 
mooie grote fles van 750 ml, net 
zoals het Perensap vorig jaar. 
Maar er is ook een 250 ml flesje 
appelsap. Geschikt voor verkoop in 
de horeca of gewoon als leuk klein 
flesje als je zomaar eens zin hebt 
in een lekker glas puur appelsap of 
bij iemand op bezoek gaat en iets 
gezonds wilt meenemen. 

‘Bar lekker’
De zoete Ermgaard, de Notaris of 
de Jasappel, je proeft ze allemaal 
terug in het appelsap van de 

Heerlijkheid Vijfheerenlanden. Sap, gemaakt 
van een rijke mix van hoogstamappels. Op 19 
november, tijdens één van de stortzaterdagen, 
proefde Wim Scherpenzeel, hoevepachter 
van hoeve De Kruithof en beheerder van de 
hoogstamboomgaarden, van de eerste fles 
appelsap, geperst van de oogst van 2022. Zijn 
spontane reactie: ‘bar lekker’ en ‘je proeft de 
oude rassen er direct in terug’.

Appel & Perenstroop oogst 2022
De volgende stap was om de productie van 
de inmiddels alom bekende Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden Appel & Perenstroop op te 
starten. Het is zo bijzonder om te merken dat 
dit (h)eerlijke streekproduct zo in de smaak 
valt. Kort voor Kerst was dit product uit het 
assortiment uitverkocht. Dat betekent dat 
de gehele productie van 2021, die toch uit 
meer dan 10.000 potjes Appel & Perenstroop 
bestond, hun weg hebben gevonden naar de 
consumenten. Op de boterham, als dipje bij 

de kaas of als ingrediënt in een 
stoofpot. Een paar weken lang 
vonden kopers het winkelschap 
leeg, maar op 11 januari was het 
zover dat de eerste pallet met 
Appel & Perenstroop oogst 2022 in 
Schoonrewoerd bij de Dagwinkel 
werd afgeleverd. Benieuwd of de 
echte kenner het verschil proeft 
met de smaak van 2021. Want 
dat is het mooie van al deze 
streekproducten: doordat de 
samenstelling van de fruitsoorten 
wisselt, kan ook de smaak 
verschillen. Maar de kwaliteit is 
natuurlijk, net als in 2021: puur en 
eerlijk. En doordat de onmisbare 

vrijwilligers in één dag tijd 1.500 potjes Appel 
& Perenstroop hebben voorzien van een wikkel 
en een sticker op het deksel zijn ze nu weer 
volop verkrijgbaar op meer dan 25 adressen 
in Schoonrewoerd en daarbuiten, net als de 
andere streekproducten.

Assortimentsuitbreiding
In de vorige uitgave van de Klepper schreven 
we al dat er ruim 43 ton fruit geplukt is. Dat 
betekent dat we in januari en februari nog een 
nieuw streekproduct gaan introduceren. We 
gaan met een combinatie van appels en peren 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden Appel & Perensap 
persen. Ook dit sap wordt geproduceerd in 
twee verschillende flessen: 750 en 250ml. 
Opnieuw zijn vrijwilligers in januari aan de 
slag gegaan om fruit te sorteren en te storten, 
zodat de versapper er een mooi product van 
kan maken. 



De verwachting is dat dit in februari verkrijgbaar 
is. Zo is het assortiment samen met het Appel 
& Perenbier binnen twee jaar uitgegroeid tot 
een aantal van zeven streekproducten.

Een bedrijf
Nog geen twee jaar geleden was er nog 
helemaal niets en nu hebben we met elkaar in 
Schoonrewoerd een bedrijfje dat de Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden heet. Een bedrijf waar op 
basis van vrijwilligheid wordt samengewerkt, 
waar iedereen wel iets kan doen omdat de 
diversiteit van de werkzaamheden groot is en 
een bedrijf dat met de streekproducten die 
in onze eigen achtertuin groeien, past in de 
huidige tijd, waar lokaal voedsel steeds meer 
aandacht krijgt. Producten die staan voor 
een pure en eerlijke smaak en waaraan veel 
dorpsgenoten zelf meewerken.

En verder…
We waren actief op Kerstmarkten, de 
Heerlijkheid Vijfheerenlanden producten zijn 
gebruikt in allerlei vormen van kerstpakketten, 
de verkoop liep in december goed en ook over 
de eerste maand van januari hebben we niet 
te klagen. Zo bestelde De atletiekvereniging in 
Vianen 50 streekpakketten als presentje voor 
de jury van een landelijk turntoernooi dat in 
het weekend van 14/15 januari 2023 in Vianen 
werd gehouden. De vrijwilligers kregen de Sint 

op bezoek en ook de Beschermers Bellefleur35 
kregen hun tegenprestatie thuisbezorgd.

We werken samen met Proef de streek tussen 
Lek & Linge, die zowel in Leerdam als Vianen 
nu ook de Heerlijkheid Vijfheerenlanden 
verkoopt in de VVV-kantoren. En in een ‘zware 
concurrentieslag’ met het Voedselbankjes 
project dongen we mee naar de extra bonus 
van het project Kern met Pit 2022. De bonus 
ging naar het Voedselbankjes project en dat 
is meer dan terecht. Het voorziet in een grote 
behoefte, waar we ook met elkaar iets aan 
kunnen doen.

Goede voornemers
Mocht je nog twijfelen of u/jij iets kunt doen 
bij de Heerlijkheid Vijfheerenlanden, dan kun 
je daar gerust een punt achter zetten. De tijd 
van goede voornemens ligt al weer even achter 
ons, maar als je je voorneemt om mee te gaan 
doen: je bent elke dag meer dan welkom om een 
bijdrage te leveren aan het verder uitbouwen 
van de activiteiten van de Heerlijkheid 
Vijfheerenlanden. Neem de uitnodiging 
aan en spreek één van de bestuursleden 
aan of stuur een bericht aan: info@
heerlijkheidvijfheerenlanden.nl. Meer nieuws 
en actuele informatie is altijd te vinden op: 
www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl.

Ton Stek

Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
Tel. 0345 - 641937 

Van Buuren Fruit 
Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.

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



"Uw tanden mogen gezien worden"

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

 
 

Medisch Pedicure 
Diabetische, Reumatische en 
Oncologische voet. 

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

HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



De Sleutelbloem
Op de poster voor de kerstnachtsamenkomst was een kind 
te zien dat in het donker met een lantaarn een groepje gele 
bloemen in beeld brengt. Deze bloemen zijn heel bijzonder: 
het zijn sleutelbloemen. Zij bloeien al heel vroeg in de lente 
en er hoort dit verhaal bij:

Petrus was één van de twaalf apostelen van Jezus en na zijn 
dood werd hij de bewaker van de hemelpoort. Aan zijn riem 
rammelden grote gouden sleutels die toegang gaven tot alle 
hemelse gewelven en het was zijn taak de ‘goede zielen’ in 
het hemels paradijs te verwelkomen en de ‘slechte zielen’ 
naar de hel te verwijzen. 

Op een van de eerste voorjaarsdagen van het jaar was Petrus 
een beetje sloom geworden door het warme lentezonnetje 
en hij sukkelde in slaap op de luie stoel voor de hemelpoort. 
Hij was zo slaperig dat hij vergat de sleutels aan zijn riem te 
klikken zodat die, terwijl hij zat te snurken, uit zijn handen 
vielen. Vele uren later viel de sleutelbos op aarde.

Een klein meisje dat in het veld aan het spelen was hoorde 
de zware sleutels in de weide vallen. Het goud glinsterde geel 
in de zon. Omdat ze aanvoelde dat het belangrijke sleutels 
waren, durfde ze deze niet op te pakken en ze rende naar 
huis om haar ouders te vertellen over de wonderbaarlijke 
sleutels die uit de lucht waren gevallen.

Maar toen de sleutels uit zijn handen glipten, 
schrok Petrus meteen op uit zijn dutje, riep 
een engel en stuurde die naar de aarde om 
ze op te halen. Tegen de tijd dat de ouders 
van het opgewonden meisje in de weide 
waren aangekomen, bleken de sleutels 
alweer verdwenen. Maar op de plek dat het 
meisje aanwees, straalden prachtige, helder 
gele bloemen, bloemen die ze nooit eerder 
hadden gezien. De bloemen hingen aan de 
zijkant van de stengel, zoals sleutels aan 
een sleutelbos. Ze begrepen dat ze bijzonder 
waren en daarom noemden ze de nieuwe 
bloemetjes sleutelbloemen.”
(uit: www. Natuurverhalen.nl )

Met dit verhaal in het hoofd, is de poster bij 
de kerstnacht samenkomst “Hemel op aarde”, 
niet alleen een sferisch mooie plaat, maar 
ook een inhoudelijke afbeelding. Uiteraard is 
het ook heerlijk om dit bloemetje straks als 
een van de eerste te zien in onze tuinen. 
De aankondiger van lente. 



 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

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

 

Arendonk
Timmerwerken

Krachtig vakwerk,
scherp advies

John Arendonk
06 34 54 86 18

john@arendonktimmerwerken.nl
Kortgerecht 36a

4145 NL  Schoonrewoerd



Op vrijdag 27 januari 
zag De Stichting D&S 
het licht. Deze Stichting 
is opgericht als vervolg 
op de bijeenkomst in 
het Partycentrum, waar 

Ad de Jong zijn zorgen over de Dagwinkel 
en daarmee over een levendige en leefbare 
dorpskern heeft gedeeld met de inwoners 
van Schoonrewoerd (en omstreken). Ruim 
230 gezinnen zijn ‘vriend van de Dagwinkel’ 
geworden en hebben daarmee hun steun 
overtuigend laten zien.

Het stichtingsbestuur gaat de komende tijd 
samen met Ad en Tineke aan de slag om de 
toegezegde gelden van de ‘vrienden van de 
Dagwinkel’ zo in te zetten dat de Dagwinkel 
kan blijven. Meer nieuws kunt u lezen in de 
Nieuwsbrief, die alle vrienden van de Dagwinkel 
regelmatig ontvangen. 

Uiteraard kunt u nog steeds aansluiten 
en ‘vriend van de Dagwinkel’ worden. 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen 
naar de secretaris van de Stichting D&S: 
jolandalemcke@gmail.com. Bij aanmelding 
kunt u een bedrag als steun aan de Dagwinkel 

toezeggen en/of uw inzet als vrijwilliger 
aangeven. Op vrijdagmorgen en –middag zijn 
extra handjes zeer welkom. 

Bent u al vriend, maar krijgt u de Nieuwsbrief 
niet, kijk dan even in uw spam. Mogelijk 
herkent uw provider het e-mailadres 
jolandalemcke@gmail.com niet en plaatst 
het de Nieuwsbrief in uw spam. U moet het 
e-mailadres van de secretaris even toevoegen 
aan uw contacten of aanklikken als een 
vertrouwd adres.

Heeft u vragen/opmerkingen/ideeën voor de 
Stichting D&S, neem gerust contact op. 

André van der Leest, voorzitter
Jolanda Lemcke, secretaris

Nicolien ’t Lam, penningmeester. 

Stichting D&S (Dagwinkel en Services) 

Help het hertenkamp
Helaas, ondanks eerdere vermelding op 
Facebook, zijn er nog steeds mensen die 
etenswaren over het hek gooien bij ons 
hertenkamp. Het wordt niet in de voerbakken 
gegooid, waardoor het meeste in de modder 
ligt en niet wordt opgegeten door de dieren. 
Dit trekt op den duur ongedierte aan. Ook 
wordt er eten gebracht wat in de groene kliko 
hoort en niet in het hertenkamp.

Wilt u hier alstublieft goed op letten? Met 
elkaar kunnen we hier zorg voor dragen. 
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Cok van Klei

Touwtrekken
Hallo Schoonrewoerders,

We willen met de jaarmarkt 
graag weer gaan touwtrekken. 
Maar we willen eerst weten of 
daar animo voor is, anders 
gaan we iets organiseren 
waaraan bijna niemand 

meedoet.

Het idee is om 2 leeftijdscategorieën te maken, 
16-18 jaar en 18 jaar en ouder. We rekenen 
op 4 teams per categorie. Uiteraard mogen er 
ook damesteams meedoen. Vorm een team en 
geef alvast aan dat je mee wilt doen. Dit kan 
via de mail: 
schoonrewoerdjaarmarkt@gmail.com 
of WhatsApp: 0654325729. 

In de Klepper voor de markt komt het volledige 
programma.

Groet van het marktcomité 



Pedicurepraktijk

Een schimmelnagel is in principe onschuldig, toch ziet het er 
niet fraai uit en door bacteriegroei kunnen er ook nare geurtjes 
ontstaan. Ook kunt u andere mensen in uw huishouden 
makkelijk besmetten.
Heeft u last van een schimmelnagel dan kunt u het beste een 
afspraak maken bij Feetwatch pedicurepraktijk Leerdam Samen 
kunnen we kijken hoe we de nagel het beste kunnen 
behandelen. Een schimmelnagel is hardnekkig, maar met 
doorzettingsvermogen, geduld en discipline kunt u ervan af 
komen. Ik zal de verdikte nagel zo ver mogelijk weg frezen, 
zodat pijn en extra druk voorkomen wordt. Hierdoor kan ook het 
schimmeldodende middel wat u daarna zult moeten gaan 
gebruiken in het nagelbed trekken waardoor het beter zijn werk 
kan doen. Er bestaan verschillende schimmeldodende 
middelen, ik kan u hierin adviseren. Deze middelen moeten 
vaak 2 maal daags aangebracht worden. Ook de schoenen 
moeten wekelijks behandeld worden om besmetting zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

SCHIMMELNAGEL

Ik adviseer ook een antibacterieel middel omdat er in een 
schimmelnagel makkelijk bacteriën kunnen nestelen en deze kunnen 
een onaangename geur geven. Het kost tijd voordat het aangedane 
deel van de nagel er helemaal uitgegroeid is. In die tijd is het belangrijk 
dat bovenstaande advies dagelijks opgevolgd wordt en u regelmatig 
terugkomt voor onderhoud. 

Hoogeind 13
4143LW Leerdam
06-12823608 / info@feetwatch.nl
www.feetwatch.nl13



1. Naam: Henrik Wullems
2. Adres: Dorpsstraat 32. 
3. Geboortedatum: 22-10-1991.
4. Geboorteplaats: Dalem. 
5. Beroep: Banketbakker, eigenaar De 

Ambachterij.
6. Persoonlijke situatie: Getrouwd met 

Joanne Wullems-Kroneman.
7. Huisdieren: Tom-poes.
8. Hobby’s: Orgel spelen, zingen bij 

mannenensemble Ethan en klussen.
9. Leuk in je werk: De uitdaging om elke 

dag de hoogste kwaliteit te maken van 
basisgrondstoffen: meel, bloem, water, 
boter, eieren, suiker, zout en vers fruit.

10. Iets wat je vervelend vindt aan je 
werk: Administratie, gelukkig heb ik een 
hele lieve vrouw.

11. Lievelingsmuziek: Orgelmuziek, zoals 
Feike Asma, K.J. Mulder, John Propitius en 
Minne Veldman.

12. Wat voor soort Tv-programma’s vind 
je leuk/interessant: De bakker kijkt 
geen TV(programma’s). 

13. Favoriete lectuur/boeken: Bijbel, Een 
zeker man had een vijgenboom, In het 
licht van de Eeuwigheid.

14. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
Elke dag topsport in de bakkerij.

15. Lievelingseten: Eten bij de Giesser 
Wildeman in Noordeloos, en bijna al het 
eten wat op de juiste manier wordt bereid 
en klaargemaakt.

16. Mooiste auto: Aston Martin DB9.
17. Mooiste/leukste vakantieland: 

Zwitserland, de natuur samen met de 
schitterende patisserie.

18. Favoriete vakantiebesteding: Samen 
met het gezin zijn en eropuit trekken.

19. Wat vind je van politiek: Altijd 
hetzelfde, de geschiedenis leert dat ze 
van de geschiedenis niet veel leren, hoe 
kunnen mensen een land regeren met iets 
wat ze zelf vinden? 

20. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: RD, en in het weekend het RD 
magazine.

21. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: Daar kan ik heel lang 
in zijn maar ik hou het kort maar krachtig, 
de weg naar Schoonrewoerd is geleid en 
bestuurd door God zelf, en uiteindelijk 
mocht ik volgen, een hele tijd/strijd 
geweest van ruim 2 jaar.

22. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: Wij mogen mensen 
voorzien van dagelijks brood en lekkers.

23. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
Kerkplein en de Wiel.

24. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: De 
rotondes van Schoonrewoerd.

25. Wat mis je in Schoonrewoerd: Een 
goede slager, en meer ondernemers, dat 
we Schoonrewoerd proberen een mooi 
dorp te houden met zoveel mogelijk 
voorzieningen.

26. Leuk aan Schoonrewoerd: Authentieke 
Dorpsstraat, en daaromheen de 
schitterende natuur.

27. Wat vind je vervelend en waarom: 
De vreselijk harde muziek, en overmatig 
drankgebruik op de jaarmarkt, die een 
markt kan zijn vol bedrijvigheid en 
gezelligheid voor jong en oud, dit doet 
helaas meer kwaad dan goed voor onze 
jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst zeggen ze wel eens.

28. Waar ben je trots op: Voor mij is 
trots niet de juiste woordkeuze, eerder 
dankbaar denk ik. Ons gezin en team De 
Ambachterij.

 



29. Waar heb je spijt van: Helaas van zoveel 
dingen, maar ik probeer altijd van fouten 
te leren en het goede er van te leren zien 
en doen.

30. Wie bewonder je het meest en 
waarom: Als tweede bewonder ik mijn 
vrouw het meest, onze kinderen en 
familie.

31. Wat is je hartenwens en waarom: 
Dat Nederland een terugkeer mag maken 
naar die Goede en Levende God. Dat dit 
voor iedereen tot zegen mag zijn. Hem te 
mogen kennen en vervolgen te kennen is 
het Eeuwige leven.

32. Voor het laatst gehuild: Je huilt weleens 
van blijdschap/zielenvreugd.

33. Leukste jeugdherinnering: Jeugdkamp 
in Italië waar ik mijn vrouw heb leren 
kennen.

34. Droomvakantie: Met ons gezin door 
Canada trekken met een camper.

35. Wie wil je nog eens ontmoeten: Henk 
Bor, Evangelist geweest in België, de vele 
ervaringen die hij mocht opschrijven over 
de werken en leiding van de HEERE in 
zondaarsharten.

36. Waar maak je je boos over: Boos ben 
ik niet snel.

37. Waar ben je blij mee: Dorpsstraat 32.
38. Wat maakt je gelukkig: Wat mij 

gelukkig maakt, is dat God doorgaat met 
zijn opzoekende zondaarsliefde, dat Hij 
zijn Zoon heeft gegeven voor eenieder die 
in Hem gelooft, niet verderven maar het 
Eeuwige leven hebben  .

39. Waar heb je moeite mee: Als mensen 
God de schuld geven van de ellende om 
ons heen.

40. Welke hoop koester je: Dat het met De 
Ambachterij goed mag blijven gaan, we 
mogen terugzien op drie gezegende jaren. 
De tijden zijn voor veel ondernemers, maar 
ook bakkerijen heel moeilijk geworden en 
haast onbetaalbaar met de enorm hoge 
kosten.

41. Goede eigenschap: Altijd positief blijven.
42. Slechte eigenschap: Te veel willen in 1 

keer.
43. Waar voel je je het meest bij 

betrokken: Bij het woord van God en 
Zijn kinderen. 

44. Waar maak je je het meest zorgen 
over: Individualisme, sociale media 
gebruik.

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee 
doen: De voorgevel van de bakkerij laten 
staan en de rest in dezelfde stijl, nieuw 

terug bouwen, 1 grote versbeleving 
maken op het gebied van voedsel.

46. Gouden tip voor de Klepper: Interview 
met 75+ mensen uit Schoonrewoerd, 
speciaal voor onze jeugd.

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: 
Ik heb al veel gezegd over mijzelf, ik heb 
geen geheimen, de deur staat altijd open 
voor iedereen

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd 
zou zijn: Huizen bouwen voor starters, 
voor € 200.000,-- i.p.v. anno 2023 
€ 350.000,-- en de rotondes in stijl 
aanleggen van Schoonrewoerd.

49. Vraag van Arno Deij (50 vragen vorige 
keer): Je hebt precies voor een moeilijke 
periode de bakkerij in Schoonrewoerd 
overgenomen. Op welke manier zorg jij 
ervoor dat het rendabel blijft om bakker 
te zijn in deze tijd. Hoe kom je telkens 
aan de inspiratie om zulk prachtig gebak 
te maken? 

 Elke euro die ik verdien stop ik in De 
Ambachterij. Zorgen dat we hierdoor een 
grote regiofunctie creëren die we gelukkig 
al hebben. Mensen proberen positief over 
ons te laten zijn, daar moeten wij het van 
hebben, een ‘omrij-kwaliteit’ noem ik het 
dan maar. Een bakkerij waar je perse naar 
toe moet vanwege de klantvriendelijkheid, 
beleving en de kwaliteit.

 De inspiratie zit denk ik in me, je probeert 
elke keer weer iets nieuws te maken met 
wat er op dat moment is, qua seizoen en 
product. De talenten die ik heb ontvangen, 
mag ik op deze manier ook gebruiken.

 Ook wil ik hierbij via deze plaats al 
onze trouwe klanten, in en buiten 
Schoonrewoerd, die keer op keer trouw 
blijven komen, bedanken!

50. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: Karla van 
Frankenhuyzen, de ‘moestuinjuf’.

 Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Wat haar drijft 
achter de moestuin, in combinatie met de 
jeugd.



Afgelopen zaterdag 21 januari was een 
spannende dag voor Ad de Jong en Janet 
de Zeeuw. Deze twee dorpsgenoten en 
diakenen in de Gereformeerde Kerk zijn de 
motor achter het voedselbankjesproject 
en dat was grote kanshebber om winnaar 
te worden in de provincie Utrecht van 
Kern met Pit. Van de in totaal 16 projecten 
die afgelopen jaar draaiden onder de 
noemer van Kern met Pit werd het 
voedselbankjesproject een overtuigende 
winnaar.  

De voedselbankjes, we kunnen er in 
Schoonrewoerd niet omheen. In elke straat 
staat zo’n houten bankje, eenvoudig en 
doeltreffend. Inwoners van het dorp geven 
wat ze kunnen missen en een team van 
verzamelaars en wegbrengers staat garant 
voor een regelmatige en gestadige gang van 
voedsel naar de Voedselbank in Leerdam. “Het 
trieste is dat dit succesvolle project er niet 
zou hebben moeten zijn…” deze constatering 
plaatst de feestvreugde rond het winnen ook 
meteen in het juiste perspectief.

Ik ben voor het eerst van mijn leven stil…
Het was de zorg om de steeds groter wordende 
groep mensen die het niet meer redden in 
onze maatschappij, die Janet uit de slaap 
hield. Ze vertelt: “… zo’n brainstorm moment 
in de nacht waarin je wakker ligt van… we 
willen wel helpen, maar hoe dan?” Ze staat in 
Amersfoort bij de uitreiking van de prijs van 
Kern met Pit aanvankelijk even met haar mond 
vol tanden. Gevraagd naar een eerste reactie 
weet ze alleen uit te brengen: “Ik ben voor het 
eerst in mijn leven stil.” Een grote uitzondering 
weten allen, die Janet enigszins kennen. Naast 
haar staat Ad, hij straalt en kwam met een 
vreugdedansje het podium op, zo blij.  

Het juryrapport loog er ook niet om. Eén van de 
juryleden verwoordde het zo: “Dit is nou typisch 
zo’n project waarvan je zou willen dat het niet 
nodig was. Maar de behoefte/de noodzaak 
is juist de afgelopen tijd toegenomen. Een 
project dat wij hoog hebben laten scoren op 
het gebied van de verbetering van de directe 
leefomgeving, het duurzaamheidsaspect, 
op de originaliteit, het draagvlak, op die 
olievlekbenadering, die voorbeeldfunctie van 
‘dit moeten wij ook doen’ en misschien gaan 
we het ook doen. Juist die reactie maakt dat 
dit de overtuigende winnaar van 2022 is. Want 
pallets verzamelen, demonteren, spijkervrij 
maken, timmermannen vragen, scharnieren, 
schroeven, nieten, rugsteunbalkjes, nou ja…” 
Het applaus overstemt de spreekster en het 
hoge woord is eruit: “…de winnaar van 2022 
is: … Schoonrewoerd helpt Voedselbank.”   

Samenwerken
Kern met Pit ondersteunt mensen om hun 
droom voor de buurt te realiseren. Dromen die 
een positieve bijdrage moeten leveren aan je 
directe leefomgeving. Dromen die je samen 
met anderen wilt realiseren. Liefst dromen 
die ook voor anderen inspiratie kunnen zijn 
en overgenomen kunnen worden. Het wakker 
liggen van Janet was hier in Schoonrewoerd 
het begin van een droom. “Ik dacht: Weet je 
wat: een voedselbankje voor de deur. Nou 
waar dat toe leidt, is inmiddels zichtbaar…”
 
Daar zaten heel wat stappen tussen.

Schuin tegenover woont Stevan Abbel, een 
jongeman met handige handen. Hij was 
bereid het eerste prototype uit te denken en 

Voedselbankjes winnaar in de provincie Utrecht



te bouwen. Een bankje van afvalhout, niet te 
duur, niet te chique, het gaat tenslotte om de 
inhoud, niet om de buitenkant. 
Ad de Jong zag de kans om het breder te 
trekken. In Amersfoort op het podium vertelt 
hij: “Ik ben echt hartstikke trots! Trots op 
projecten die ontstaan vanuit de wortel van 
je dorp, dat je die kunt pakken, dat je die 
kunt voelen en dat je daaraan moet trekken 
en mensen moet overhalen om mee te gaan 
doen.” Zo worden Rik en Gerrit Middelkoop 
overgehaald om samen met Stevan en 
andere handige handen een voedselbankjes-
productielijn op te zetten in de werkplaats van 
Boaz van Frankenhuyzen (zie Klepper februari 
2022). 
Er wordt in elke straat een gezin gevonden dat 
de voedselbank wel in de tuin wil hebben en 
zorg wil dragen voor de ingeleverde goederen. 
Elke maand brengt een groep alle ingezamelde 
waren naar de Voedselbank in Leerdam. Dit is 
samenwerken van de bovenste plank.

Wat jullie geven, mag ik weggeven… 
Zaterdag eind van de middag werd dit mooie 
succes gevierd in De Lichtkring. Dit krachtige 
initiatief werd uitgevoerd door de diakenen 
van de Gereformeerde Kerk, Ad en Janet in het 
bijzonder. Uiteraard was er de steun van de 
Kerkenraad. Arie van Buuren, voorzitter van de 
Kerkenraad, verbond in zijn speech de taak van 
de diaconie van oudsher met dit project in het 
heden: “… de taak van de diakenen was vooral 
omzien naar de armen en hulpbehoevenden 
binnen een gemeenschap, bijvoorbeeld met 
kleding of kolen voor de kachel. Anno 2022 
speelt voedsel een grote rol en hebben onze 
diakenen die taak opgepakt…”
Ook Martine Visser, coördinator van de 
Voedselbank in Leerdam was aanwezig en 

wilde wat zeggen: “Sinds afgelopen maand 
zitten we aan de 100 deelnemers, dus ECHT: 
het doet ertoe. De energiekosten zijn zo 
gestegen, er zijn gezinnen die meer kwijt 
zijn aan de energie dan hun huur bedraagt. 
En er is daar al zo weinig, dan gaat het mis. 
Het is zo fijn dat wij hen kunnen ondersteunen 
met wat jullie inzamelen. Ik vind het 
ook leuk om te melden dat de landelijke 
voedselbankenorganisatie wakker is geworden 
door dit voedselbankjesproject. Het wordt 
nu van Groningen tot Limburg uitgerold.” 
Geweldig toch, klinkt het naast mij. Het laat 
inderdaad zien hoe eenvoudig en succesvol dit 
project is. 
Martine benadrukt ook: “De levering van 
producten door bedrijven slinkt. Acties als 
too-good-to-go zijn prima, maar dat maakt dat 
er minder ‘over’ blijft. Heel goed, maar voor de 
voedselbank juist weer niet.” Eerder die dag 
zei Ad de Jong dat ook al bij de uitreiking van 
de prijs: “… de Voedselbank in Leerdam krijgt 
steeds minder voedsel, want de supermarkten 
en de fabrikanten worden steeds slimmer, 
die gebruiken ook algoritmes.” Daarom zijn 
projecten zoals dat van Schoonrewoerd zo 
waardevol. Iedereen kan iets doen voor een 
ander. 
Martine straalt als ze afsluit met: “Het mooiste 
is dat ik, wat jullie geven, mag weggeven. 
Ik zie de gezichten van de mensen die het 
ontvangen. Jullie maken zoveel mensen echt 
gelukkig.”
 
Gouden Pit  
De kracht van de projecten binnen Kern met Pit 
zit in de mensen. Ad: “Het komt van onderaf, 
het is niet opgelegd van boven.” Elk project 
binnen Kern met Pit dat heeft meegedaan 
en binnen een jaar ook zijn/haar doel heeft 
gehaald ontvangt 1000 euro. De winnaar krijgt 
daar nog 1500 euro bovenop. Kern met Pit is 
geïnitieerd door de KNHM, zij ondersteunt de 
projecten en stelt geld beschikbaar.  Janet: “We 
hebben voor het maken van de voedselbankjes 
ook wat kosten gemaakt. Er moesten plastic 
binnen- bakken in om de producten droog te 
houden. Er waren schroeven, scharnieren en 
nog wat spul nodig om de bankjes te maken. 
Die kosten kunnen we nu dragen en dan blijft 
er genoeg over om de Voedselbank verder te 
ondersteunen. Want daar gaat het ons om.”
 
De komende periode gaan Ad en Janet door 
voor de landelijke wedstrijd. Samen met 11 
andere provinciewinnaars gaan ze meedingen 
naar de Gouden Pit 2022. “Daar moeten we nog 
wel wat voor doen, hoor. We moeten onszelf 



promoten. Daar zijn we nu hard over aan het 
nadenken.” Het mooiste is wel dat een deel 
van de promotie al ‘vanzelf’ loopt: meerdere 
gemeenten, o.a. Giessenburg, hebben het 
idee al overgenomen. 

Bedankt allemaal
Het succes zit in van onderaf/samen/jij 
en ik. De trots van Ad is het trots zijn op 
Schoonrewoerd, op inwoners, buurtgenoten, 
mensen die iets over hebben voor een ander. 
Dat hebben we als dorp goed voor elkaar. 
Daarom is de felicitatie met deze provincieprijs 
niet alleen een felicitatie aan Ad en Janet, 
aan de diaconie van de Gereformeerde Kerk, 
maar zeker ook een felicitatie aan allen die 
meewerken en geven. Martine Visser zei dat 
zo: “Namens de Voedselbank zeer bedankt. 
Dank aan de organisatoren, de medewerkers 
en aan de mensen die er steeds iets in doen.” 

Jolanda Lemcke-Valk

In het Dorpshuis van 
Schoonrewoerd is op zaterdag 
11 maart van 10.00 tot 12.00 
uur de verkooppresentatie van 
de twaalf nieuwe woningen die 
worden gebouwd op en naast 
het nieuwe Dorpshuis. Iedereen die interesse 
heeft in een van de woningen is er van harte 
welkom. Het project met de naam ‘Ons Huys’ 
gaat begin dit jaar van start met de sloop van 
Het Partycentrum. 

Veel Schoonrewoerders zullen in de afgelopen 
jaren en maanden al weleens gehoord hebben 
dat er grote plannen zijn 
voor de bouw van een 
nieuw dorpshuis op dezelfde 
plaats. Inmiddels zijn de 
plannen zo vergevorderd 
dat makelaar Van Ekeren 
Kuiper en aannemersbedrijf 
P. van Leeuwen uit Meerkerk 
binnenkort beginnen aan 
de sloop van het dorpshuis. 
Maar allereerst presenteren 
ze hun plannen op 11 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur in 
-hoe kan het ook anders- 
het Dorpshuis. 

Twaalf nieuwe woningen te koop in Schoonrewoerd
Wie interesse heeft in een 
woning kan zich die dag melden. 
Wie een mailtje stuurt naar 
nieuwbouw@vanekerenkuiper.
nl krijgt ook direct een mailtje 
zodra er meer ontwikkelingen 
zijn rondom de bouw. 

Volgens makelaar Dennis Kuiper is het 
op dit moment nog niet mogelijk om de 
exacte verkoopprijzen te noemen. De twaalf 
woningen zijn van verschillende grootte: van 
55 vierkante meter tot circa 81 vierkante 
meter. Alle woningen hebben een ruim balkon 
of een tuin en een eigen parkeerplaats. 



www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl 

 Ontwerp – aanleg - onderhoud 

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag! 

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093 

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

Groet, Lennart de Bruin 

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

I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

verf 
behang
vloeren
raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies



En zo gaat het er ongeveer uit zien!

De afbeelding hierboven laat de nieuwe 
voorkant van het Dorpshuis zien. Het Dorpshuis 
is straks geïntegreerd in de nieuwbouw en 
onderin de voorgevel, precies op de hoek 
(links) van het gebouw, komt de entree. Het 
bruggetje dat ook in beeld is (links) is het 
bruggetje naar de Amaliastraat.

Zoals we het Dorpshuis kenden gaan we het 
echt niet meer terugzien, dit (afbeelding 
hieronder) wordt namelijk het nieuwe gezicht 
vanuit de Julianastraat.



Schoonrewoerd • 06 - 223 803 88 • info@anneschipper.com • voor meer info: www.anneschipper.com

Als ervaren rietdekkers- en timmerbedrijf verzorgen wij het timmerwerk aan de dakconstructie 

tot aan het rietdekken. Een rieten dak geeft een natuurlijke, warme uitstraling en een meerwaarde 

aan uw woning, hooiberg, veranda of schuur. We staan bekend om betrokkenheid, betrouwbaarheid 

en persoonlijke aandacht voor u en uw dak. 

Een ambacht Liefde, vakmanschap en kwaliteitVolg onze kanalen!

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



Oranjevereniging
 

 

Na een rustige decembermaand voor ons wat 
betreft activiteiten en voorbereidingen, hebben 
we nu eind januari de ledenvergadering net 
achter de rug. Er was een aantal leden, samen 
hebben we het financieel jaarverslag bekeken 
en het programma doorgesproken van de mini 
feestweek. De reacties waren enthousiast. 
Bent u ook benieuwd naar ons programma, 
lees dan snel verder. We hopen dat u net zo 
enthousiast bent als de aanwezige leden en 
wij.

Lampionnenoptocht
Naast dat we steeds meer ideeën krijgen voor 
het feestjaar Schoonrewoerd 1000, zijn we 
bezig met de laatste voorbereidingen van de 
lampionnenoptocht. Bij het verschijnen van 
deze Klepper is deze inmiddels achter de rug, 
we hopen dat er mooie verlichte stoet door het 
dorp is gegaan.

Mini feestweek
Dit jaar is er de mini feestweek: de aftrap 
voor het feestjaar Schoonrewoerd 1000 jaar! 
In deze Klepper gaan we het programma 
met u delen, de exacte tijden en aanvullende 
informatie vindt u later via onze sociale media, 
poster en in de volgende Klepper. De straten 
hoeven niet versierd te worden dit jaar! We 
hopen dat u dat in 2024 weer doet met de 
afsluitende feestweek.

We starten op woensdag 26 april met in de 
ochtend een timmerdorp voor de kinderen, 
in de avond zal het feestjaar geopend worden. 

We zijn samen met de dorpsvereniging bezig 
met de definitieve invulling ervan, maar willen 
starten met een versierde loop-, fiets- 
en lawaaioptocht om het jaar feestelijk 
te starten. Iedereen kan en mag meedoen, 
maar wat zou het leuk zijn als het thema 
Schoonrewoerd 1000 in de creaties terugkomt. 
Na de opening is er een feestavond in de 
feesttent. Naast Los Banderos en DJ Montoya 
komt La Fuente Schoonrewoerd bezoeken 
tijdens de Koningsnacht.

Donderdag 27 april, Koningsdag starten we zoals 
u van ons gewend bent met de reveille. Daarna 
zullen al snel de pannenkoekenbakkers starten 
voor de traditionele pannenkoekenlunch. 
Naast onze vaste tradities is het voor de 
kinderen in de ochtend weer mogelijk verder 
te bouwen op het timmerdorp en is er een 
knutselochtend in de tent. Na de aubade en 
de pannenkoekenlunch is er een zeskamp. Ga 
vast met elkaar in overleg, vorm een groepje 
en geef je op om samen de strijd aan te gaan 
met andere teams tijdens deze gezellige 
middag. In de avond is er een playbackshow. 
Er is veel vraag om deze activiteit na jaren 
van afwezigheid weer terug te laten keren. Wij 
hopen op veel deelnemers, u doet toch ook 
mee? Doe je mee aan de zeskamp en hebben 
jullie ook een act tijdens de playbackshow in 
de avond, dan levert dit extra punten op voor 
de eindtelling.

Vrijdag 28 april is het de laatste ochtend dat 
kinderen kunnen werken aan hun bouwwerk. 



In de middag staat er een kinderbingo op 
het programma en in de avond een bingo 
voor volwassenen. Door diverse (lokale) 
ondernemers hebben we al mooie prijzen 
aangeboden gekregen. Komt u meedoen om 
een of meer van deze prijzen in de wacht te 
slepen?

Zaterdag 29 april organiseert de brandweer 
een wedstrijd voor collega brandweerkorpsen 
op de Dorpsstraat, ook houden zij die dag 
hun open dag. Ze hopen dat u deze dag komt 
kijken. Naast deze wedstrijd op het dorp is er 
een vrijmarkt. 
In de avond is er weer een feestavond in de 
tent. Deze keer zullen de Nederlandstalige 
artiesten John de Bever, Rutger van Barneveld 
en Jan Biggel een bezoekje brengen. 

Zondag 30 april staat er een tentsamenkomst 
op het programma welke we in overleg met de 
kerken zullen vormgeven.

We vinden het leuk als de Schoonrewoerdse 
vlag tijdens deze minifeestweek op veel 
plaatsen te zien is. Heeft u nog geen vlag? 
Op dit moment zijn alle bestelde vlaggen 
op, maar kunt u uw interesse aangeven bij 
de dorpsvereniging, bij voldoende interesse 
wordt er weer een bestelling gedaan.

Bevrijdingsdag
In de week na de minifeestweek staat onze 
volgende activiteit alweer op het programma. 
Op 4 mei willen we met een aantal hardlopers 
het bevrijdingsvuur halen in Wageningen en 
de lopers bij terugkomst binnenhalen met een 
bevrijdingsontbijt. We hopen dat veel mensen 
samen met de lopers mee willen ontbijten en 
we zo samen onze vrijheid kunnen vieren. 
Binnenkort wordt er een bijeenkomst gehouden 
voor de mensen die hebben aangegeven mee 
te willen lopen, heeft u zich nog niet opgegeven 
of twijfelt u nog? Als u zich aanmeldt via 
ovschoonrewoerd@gmail.com dan krijgt u een 
uitnodiging voor deze bijeenkomst en kunt u 
dan nog beslissen of u met ons mee wilt of er 
toch van afziet.

Zoals u kunt lezen is de mini feestweek goed 
gevuld en staat er in de week erna alweer een 
activiteit op het programma, we hopen dat u 
net zo enthousiast bent geworden als wij. Heeft 
u al ideeën voor een act met de playbackshow 
of een groepje dat deel wil nemen aan de 
zeskamp? Opgeven is al mogelijk, stuur een 
mail naar ovschoonrewoerd@gmail.com dan 
zetten we u alvast op de lijst.

Feestweek 2024
Vanuit verschillende hoeken horen we dat er al 
straten bezig zijn met het brainstormen over 
een thema en ideeën hebben voor hun straat 
tijdens de feestweek in 2024. Wij vinden het 
leuk te merken dat niet alleen wij al nadenken 
over deze week, maar het ook al begint te 
leven in het dorp. Er komt vanuit ons geen 
overkoepelend thema, dus ga vooral door met 
het bedenken en uitwerken van jullie plannen.

Sinds kort zijn we ook te vinden op Insta, 
volgt u ons al? De komende tijd volgt er meer 
informatie over onze minifeestweek op onze 
pagina en onze facebookpagina. 
 
Groetjes Rik, Mariléne, Agnita, Anne en Francis

Feestplanning 
Schoonrewoerd 
1.000 jaar

Wo. 26 april t/m zo. 30 april 
Mini-feestweek met 
o.a. timmerdorp, 
playbackshow, 
feestavonden, tentdienst

Do. 4 mei Dodenherdenking, 
Bevrijdingsvuurloop

Vr. 5 mei Bevrijdingsdag: 
dauwtrappen en ontbijt

Vr. 19 mei Schoonrewoerdse Markt
Za. 10 juni Dorpsmaaltijd 
Vr. 7 + za. 8 juli  Theaterwandeling langs 

de Wiel (try-out za. 1 juli)
Di. 15 – do. 17 augustus 

Kindervakantiebijbelweek
i.c.m. sportieve week

September Schoonrewoerd Binnenste 
Buiten

Za. 28 oktober Oogstfeest
Za. 25 november Sinterklaasfeest
December Winterwonderland

Januari 2024 Nieuwjaarsactiviteit
Februari 2024 Kerk verlicht
Maart 2024 Lentefeest
April 2024 Feestweek



DE BUNZING

Op de boerderij waar ik opgegroeid ben, zag ik 
een enkele keer een bunzing weet ik nog.

De bunzing is een nachtdier dat gaat jagen als 
de schemering invalt, dus het valt niet mee om 
er een te zien. Ik weet nog dat ik als kind een 
dode bunzing vond en deze wekenlang onder 
een kistje gelegd heb met de gedachte dat er 
een mooi skelet zou overblijven. Dat was dus 
ijdele hoop…

In mijn tuin staat een wildcamera en die heeft 
een aantal keren de bunzing vastgelegd.
Ook deze winter heeft de bunzing de 
‘rommelige’ tuin als woonverblijf gekozen. Het 
is maar goed dat ik geen hok vol kippen heb.
Het hele jaar door heeft de bunzing een groot 
territorium om te jagen en helaas worden er 
daardoor veel doodgereden bij het oversteken. 

Wilde zoogdieren in Nederland

Afgelopen zomer liet de bunzing zich even 
overdag in de tuin zien en zeker 10 merels 
doken met veel lawaai op de vijand die zich 
snel in zijn hol terug trok (oud konijnenhol). 
Voor mij snel de kijker erbij en genoteerd als 
heel mooie natuurervaring.

De bunzing is dus een nachtroofdier en jaagt 
op muizen, kikkers, konijnen, ratten, vogels… 
en graag een bezoekje in een kippenhok, als 
dat lukt. ‘Boer let op uw kippen!’

De bunzing heeft een donkerbruine vacht met 
een geelwitte of donkerbruine ondervacht. De 

staart is lang en donker 
behaard. De lengte van 
de bunzing is 33 tot 45 
cm. Een bunzing kan tot 
6 jaar oud worden… als 
hij bij het oversteken van 
de weg een beetje geluk 
heeft.

De bunzing heeft nogal 
een slechte reputatie in 
het verleden: bedreiging 
voor kippenhokken en 
eendenkooien, waardoor 
illegale vervolging 
plaatsvond, vooral met 
klemmen.

Niet meer zo denken, zou 
ik zeggen. Laten we zuinig 

zijn op dit mooie, mysterieuze dier. Tip: beetje 
rotzooi in een hoek van een locatie boerderij 
of vrijstaand huis is ‘bunzingvriendelijk’. En 
in het donker op landwegen een beetje rustig 
rijden, helpt ook veel.

Bas Middelkoop



 

 
 

Voor al uw kappersbehandelingen! 
 

                           Openingstijden: 
 

Maandag:     18.30-21.00 
Dinsdag:       09.00-11.30 
Woensdag:   09.00-12.00 
Donderdag:  09.30-17.30 
Vrijdag:        09.30-17.30 
Zaterdag:      09.00-12.30 

 
 
 

Prinses Amaliastraat 1 
Schoonrewoerd 
06 426 408 80 

 
(bereikbaar op openingstijden) 

PPUUR--SStreekwol    
EEen weldaad voor uw voet   
 

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

In ons atelier doen we nog veel meer met 
schapenwol. Bijvoorbeeld zelf spinnen voor 
Haak- en Breiwol, Zitkussens voor pijnlijke 
zitplekken, Nekkussens, Fietszadelhoezen en 
Wol zeepjes. 
 

Voor vragen of bestellingen kunt u terecht bij: 
Atelier de Knopendoos  
Schaikseweg 81,  Leerdam, tel: 0613-939486 

De wol verlicht  
irritatie, druk en pijn. 

Zo lijkt het of u op 
wolken loopt. 



Zoek de woorden in de woord-
zoeker hiernaast. Alle richtin-
gen zijn mogelijk. De letters 
die overblijven vormen 
de oplossing. 
 
Antwoord puzzel 147: 
De pinautomaat 

De prijswinnaar is: 
 
L. KOOYMAN WAALBOER 
Brinkstraat 4, Schoonrewoerd
Gefeliciteerd! 

Je prijs wordt  
thuisbezorgd.  

Stuur vóór 20 maart 2023 het antwoord op naar 
puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met  uw naam en 
adres en kijk in de volgende Klepper of u de winnaar 
bent geworden! 

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER

WOORDZOEKER 148

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

Vul hier je oplossing in: 

WIN EEN CADEAUBON  
VAN ‘VAN DER LEEDEN 
VAKWINKEL’ DOOR



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Maak gerust een afspraak voor 
Een persoonlijk gesprek! 
 
Informatieavond voor ouders van nieuwe 
kleuters op maandag 30 januari 2023 
 
Ook hebben we een 
V.I.P morgen 
(very important peuter)- 
Op dinsdag 13 juni 2023
van 10.45 – 11.45 uur  
 

U kunt uw kind aanmelden als het voor 1 oktober 2024 vier jaar wordt. 

        Groep 0 t/m 2 aan de Noorderwoerd 2 in Schoonrewoerd 

Groep 3 t/m 8  aan de Kerkweg 3a in Schoonrewoerd  

E-mail: info@noachschool.nl  Website: www.noachschool.nl telefoon: 0345642171 

van 1100..4455 – 1111..4455 uuuurr

weeee



Ook deze keer weer een bijdrage van de 
Noachschool voor onze mooie dorpskrant. 
Deze keer volledig over de plannen voor de 
uitbreiding van ons gebouw aan de Kerkweg 
3a. 

UITBREIDING VAN DE NOACHSCHOOL
De huidige school is te klein. Ik denk dat elke 
lezer dat inmiddels wel heeft meegekregen. 
Sinds mei 2017 hebben we een nieuwe 
Noachschool in het dorp. Een prachtig gebouw 
met alle voorzieningen die we ons kunnen 
wensen, maar helaas… te klein. En zo zitten de 
allerjongsten al voor het tweede jaar aan de 
Noorderwoerd en missen we elkaar dagelijks. 
Dit geldt voor het personeel, de leerlingen en 
de ouders. Want een school zonder kleuters 
is niet fijn. En een team op twee plekken is 
niet per definitie verbindend. We verwachten 
dat het leerlingaantal doorgroeit tot 216 
leerlingen. In 2008, toen ik hier directeur werd, 
waren er 108 leerlingen op school. Mooi om te 
zien dat het dorp Schoonrewoerd een bruisend 
dorp is, met veel kinderen! “Hoe is het met de 
uitbreiding?” Die vraag wordt regelmatig aan 
mij gesteld. Daarom… tijd voor een update:

Het heeft even geduurd, maar dat betekent 
niet dat er niets gedaan is… In de afgelopen 
maanden is er veel overleg geweest, via Teams, 
maar ook fysiek op locatie, tussen de school, 
de peuteropvang, de gemeente en een aantal 
onderzoeksbureaus over de uitbreiding van 
onze groeiende dorpsschool. Er is nu een nieuw 
schetsontwerp voor de uitbereiding van de 
Noachschool. Een ontwerp waar alle betrokken 
partijen (school TriVia), kinderdagverblijf 
(Dichtbij), stedenbouwkundige, cultuur 
historicus etc. zich in kunnen vinden. En dat is 
heel mooi nieuws! Het plan is als volgt: 

Achter de school komt een éénlaagse aanbouw 
van rond de zeshonderd vierkante meter met 
ruimte voor de school, de peuterspeelzaal en 
een nieuw te starten kinderopvang voor 0 tot 4 
jaar. Bij deze uitbreiding is zoveel als mogelijk 
rekening gehouden met de fruitboomgaard en 
de groene zone langs de Wetering. Er blijft in 
dit ontwerp zoveel mogelijk van de bestaande 
fruitboomgaard onbebouwd (1800 van de 2400 
vierkante meter). Tussen de fruitbomen willen 
we graag een groene speelplaats maken. 

Om deze aanbouw te realiseren moeten er 
veel onderzoeken uitgevoerd worden. Denk 
hierbij aan archeologie, flora en fauna, 
bodem en geluid. Deze onderzoeken zijn in 
volle gang. Met het archeologisch onderzoek 
zal binnenkort gestart worden. Hier zullen 
sleuven in de bodem gemaakt worden waarbij 
de grond wordt onderzocht op archeologische 
waarde. Onderstaand een impressie van de 
bouwplannen. 

Op donderdag 13 april 2023 willen we graag 
een bewonersbijeenkomst organiseren om 
u verder te informeren. Noteert u de datum 
alvast in uw agenda? Plaats en tijd volgen 
later!

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

directeur Noachschool



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

je bed
Ver van

Handgemaakt in Deventer.
Uitgekozen in jouw stad.

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

80 merken
op 4700 m2

SINDS
1860Van der Wal& Auping

De 
GROOTSTE
AUPING

STUDIO
van de regio

LEERDAM



Met een nieuw jaar in het 
verschiet blikken wij toch 
nog even terug op wat 
er geweest is. We mogen 
gelukkig terugkijken op 
een periode waarin er weer 
ontmoetingen plaats konden 
vinden. Wat was dat fijn!

De goed bezochte Open 
eettafels, waar we regelmatig 
met meer dan 40 mensen 
samen zitten te smullen van 
een driegangenmaaltijd in Het 
Partycentrum. Een activiteit waar 
duidelijk van genoten wordt. Fijn 
om elkaar een keer per maand te 
ontmoeten, te spreken en om het 
eens gemakkelijk te hebben door 
zelf niet te hoeven koken.

Ook zijn we blij dat de 
Seniorengym nog steeds 
door kan gaan, ondanks 
de verhoogde kosten voor 
professionele begeleiding en 
hogere energieprijzen voor 

het Partycentrum.

De Najaarsmiddag op 23 
november met de leuke quiz 
en de twee afleveringen van 
Wintergasten, een met een 
aantal bekende ouderen uit 
het dorp die bevraagd worden 
hoe ze de Corona-periode 
doorstaan. Het was leuk om 
te zien hoeveel mensen er op 
beeld stonden en ook in de zaal 
zaten, voor even wereldberoemd 

Bericht van het Ouderenkontakt



in Schoonrewoerd. Het interview met Wim 
Scherpenzeel werd ook bekeken, waarbij 
ook leuke en instemmende reacties waren te 
horen.

Aan de quiz, die in elkaar gezet was door Mirjam 
en Jannette, werd enthousiast meegedaan, 
soms zelfs behoorlijk fanatiek. De groep die de 
meeste punten had behaald werd beloond met 
voor iedereen een lekkere chocoladeletter. De 
middag werd afgesloten met puntzakken friet 
en een snack daarbij. Heerlijk gezellig met 
elkaar.

Dan hadden we ook de Nieuwjaarsreceptie 
nog op 11 januari, welke als vanouds goed 
bezocht wordt en waar ook heerlijk met elkaar 
gegeten en gedronken wordt. Deze keer 
hadden we de receptie eind van de middag 
laten plaatsvinden in plaats van einde ochtend. 
Het beviel de aanwezigen zo goed dat niemand 
haast maakte om op te stappen na de koffie, 
zo gezellig was iedereen nog met elkaar aan 
het praten.

We hebben zo lang op afstand van elkaar 
geleefd. Hoe fijn is het toch weer om weer wat 
dichterbij elkaar te mogen zijn.

Het nieuwe jaar is alweer een eindje bezig. Wij 
gaan ons weer beraden op nieuwe bezigheden. 
Mochten er activiteiten plaats gaan vinden, 
dan krijgt u die van ons te horen zoals u dat 
van ons gewend bent, via de Klepper of via 
een flyer bij u door de bus.

We hopen op weer een fijn jaar met iedereen 
boven de 65 jaar. En nogmaals, u hoeft zich 
niet te jong of te oud te voelen om van de 
gezelligheid van Het Ouderenkontakt te 
genieten.

Dus… namens het bestuur zeg ik: 
Tot ziens bij een van onze activiteiten!

Akkie Langerak

ALPHA
CURSUS

Wat houdt een Alphacursus in? De cursus is 
een kennismaking met het christelijk geloof. 
De cursus bestaat uit 10 avonden en een 
weekend. Iedere avond wordt er eerst samen 
gegeten, daarna wordt er aan de hand van 
het boek “Een kwestie van leven” van de 
Engelse predikant Nicky Gumbel een inleiding 
gehouden, meestal door een plaatselijk Alpha-
teamlid of d.m.v. een filmpje. Vervolgens 
wordt er over doorgepraat in een kleine groep. 
Daar kun je al je vragen stellen, wat dieper 
in de onderwerpen duiken en ontdekken wat 
anderen ervan vinden.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
1. Is er meer?
2. Wie is Jezus?
3. Waarom stierf Jezus? 
4. Hoe kun je geloven?
5. Bidden: waarom en hoe? 
6. De bijbel lezen: waarom en hoe?
7. Hoe leidt God ons? 
8. Wie is de Heilige Geest?
9. Wat doet de Heilige Geest? 
10. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige 

Geest?
11. Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
12. Waarom en hoe zou ik het anderen 

vertellen?
13. Geneest God ook nu nog? 
14. Hoe zit het met de Kerk?
15. Hoe nu verder?

Deze cursus start in april en zal of in Leerdam 
of in Schoonrewoerd gehouden worden. Er 
is een kennismakingsavond op 14 februari.
Aanmelden en info via www.Alphaleerdam.nl 
of via aavbeuzekom@gmail.com

Ophaaldata oud papier 2023

Elke vierde dinsdag van de maand
24 januari
28 februari
28 maart
25 april
23 mei
27 juni

25 juli
22 augustus
26 september
24 oktober
28 november
29 december (let op: vrijdag!)



Mijn droom
Vandaag liep ik door de supermarkt in Leerdam 
en hoorde een vrouw zeggen: ‘Ja, het maakt 
ook gewoon niet uit of je moslim, christen 
of hindoe bent. We zijn allemaal gewoon 
mensen.’. Het is misschien overdreven, maar 
ik kreeg bijna tranen in m’n ogen. Want deze 
zin zou niet gezegd moeten hoeven worden. 
Als we praten over iets wat er in de buurt fout 
gegaan is, hoor ik vaak mensen zeggen; ‘ja 
het waren vast die (vul hier zelf maar in)’. 
Kunnen we daar alsjeblieft vanaf?

Is het niet pijnlijk als we mensen in een groep 
stoppen en daar dan de sticker opplakken van 
die enkele mensen in een groep die het niet 
goed doen? Is het dan niet pijnlijk als we van 
die hele groep bepaalde dingen verwachten en 
vrezen? Die vooroordelen veroorzaken zoveel 
problemen in onze samenleving. De helft van 
de tijd is het niet eens waar of doet het mensen 
pijn en de andere helft van de tijd maakt het 
gewoon helemaal niet uit. 

Ik vind het juist zo mooi hoe alle mensen 
anders naar de wereld kijken. Het is zo mooi 
dat jij het niet met mij eens bent. Hoe moeilijk 
ik het soms ook vind om het gesprek aan te 
gaan met mensen die anders denken dan hoe 
ik denk, vind ik het toch nodig. Dat zijn we 
tegenwoordig een beetje kwijt. Als we het 
ergens niet mee eens zijn, dan gaan we niet 
meer het gesprek aan, maar beginnen we 
gelijk een heftige discussie of erger nog, we 
gaan gelijk over op actie en niet in de goede 
zin. Ik hoor steeds vaker dat protesten uit 
de hand lopen of dat belangrijke dagen voor 
bepaalde groepen in de samenleving eindigen 
in rellen. Wat een mooie dag had moeten zijn, 
wordt verpest doordat mensen het er niet mee 
eens zijn en dat mag, maar reageer dan niet 
met geweld, vernielingen en scheldpartijen. Is 
dat te veel gevraagd? 

Laat oud en nieuw iets moois zijn voor ons 
allemaal, laat het Sinterklaasfeest gezellig 
zijn, laat het WK verbindend zijn en laat Pride 
iets sterks zijn. Laat de mensen genieten die 
hier liefde, verbondenheid of gemeenschap in 
vinden. Laat iedereen gewoon op zijn eigen 
manier de liefde en gezelligheid vieren.

Dat is mijn droom.
Sara Swaanen



Kerstwandeling
Op zaterdag 17 december kon je wandelen 
door de geschiedenis van het kerstverhaal. Op 
7 locaties in ons dorp werd het kerstverhaal 
uitgebeeld door ‘acteurs’ op een geheel eigen 
en unieke manier. 

De start was bij de soldaten van keizer 
Augustus. Dat was de keizer die zijn hele volk 
wilde tellen. Ieder moest zich gaan inschrijven 
in zijn geboortestad. Daar begon de reis. Twee 
gehelmde Romeinen stonden klaar en wezen 
ieder op weg. Vervolgens kwam je dan bij 
koning Herodes. De koning die niet zo blij was 
met een Koningskind waar hij niets van wist. 
Hij wilde graag een terugmelding ontvangen 
waar dat kind was en hij had daar snode 
plannen bij. 

Er waren meer zoekers in het kerstverhaal: 
de wijzen uit het Oosten. Zij hadden zich 
gegroepeerd in het nieuwe speeltuintje op de 
Massada en zij wezen op die bijzondere ster. 
Ze zagen er echt heel oriëntaals gekleed uit. 

In de Landwinkel was de herberg gesitueerd. 
Daar maakte de waard zich ook wel zorgen 
over die vrouw en die man die eerder hadden 
gevraagd om een slaapplaats en die hij had 
moeten doorsturen. Geen plaats. Maar ja, die 
vrouw was zo moe en hoogzwanger… waar zijn 
ze toch?

Engelen wezen de weg verder. Plotseling 
stonden ze voor je in de Kalverstraat. 
‘Niet schrikken’, zeiden ze erbij. Maar een 
ontmoeting met een engel, dat is niet niks. 



Op het dorpsplein liepen herders rond, die 
hadden het kindje al gevonden. Zij waren er 
vol van en wezen naar het Ambachtsplein. Zo 
bereikte je dan Jozef en Maria en het kindje in 
de kribbe.

Het was een mooie manier om het kerstverhaal 
op een andere manier te laten zien. We kijken 
als organisatie en spelers terug op een koude, 
maar zeker heel leuke middag. En ja… er zijn 
al plannen voor komend jaar, dus als je het nu 
gemist hebt… er komt vast een nieuwe kans.  





Natuur- en Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Het jaar 2023 is begonnen. Het jaar is zacht 
begonnen: nog geen winterse temperaturen in 
de eerste weken van januari. Wat gaat het jaar 
brengen? Een Elfstedentocht op 26 februari 
zoals jaren geleden? Veel nattigheid of straks 
in de zomer veel droogte? Gaan we echt werk 
maken van het klimaatverdrag en zetten we 
grote stappen in de energietransitie? Het zijn 
grote vragen aan het begin van het jaar. Het 
besef daagt dat vooruitschuiven niet meer 
kan…

Kleine stappen zetten kunnen we zelf, kunnen 
we allemaal. Daarmee beginnen is dus zeker 
goed. Dit jaar begonnen we met een activiteit 
voor de kleinen onder ons: de jeugd. Op 5 
januari beleefden zij wat de winter betekent 
voor vogels en hoe we een klein beetje kunnen 
helpen. 

We nodigen u graag uit bij onze 
avondpresentaties over dieren, landschap- 
pen en planten. Soms ver weg en soms 
dichtbij. Passievolle verhalen van mensen die 
er zijn geweest, die ons willen meenemen met 
mooie beelden naar plekken waar je vaak niet 
zo makkelijk kunt komen. 
De avonden starten om 20.00 uur in De 
Schaapskooi, Overboeicop 15. 

23 februari staan de steltlopers centraal. 
Wiggele de Haas gaat erover vertellen. We 
herkennen ze aan hun lange poten (stelten). 
Het zijn trekkers en ze nemen vaak heel 
lange trekroutes. Hun broedgebieden liggen 
vaak in de meest ongerepte gebieden boven 
de poolcirkel. In deze presentatie trekken we 
mee met deze fascinerende vogels. 

9 maart komt Angela de Wild met 
prachtige beelden van amfibieën en 
reptielen. Angela, verpleegkundige van 
beroep, was als kind al echt een buitenmens. 
Kikkers, salamanders vond ze niet eng, maar 
juist erg interessant. Zij is vrijwilliger voor 
RAVON (Reptielen Amfibieën Vissenonderzoek 
Nederland). Deze prachtige dieren fotograferen 
vraagt een specifieke aanpak, die Angela zich 
heeft eigen gemaakt. Kom kijken. 

23 maart is er een avond van en voor leden 
met verschillende presentaties. U krijgt een 

viertal presentaties te zien. Een unieke film 
met beelden van verschillende excursies naar 
Texel door onze leden en dus ook gemaakt door 
verschillende fotografen van onze vereniging. 
Daarnaast neemt Lida Hellingman-Soeting 
ons mee onder water, legt Chris Kramer het 
accent op nestkasten en neemt Henk Vermeer 
u mee in die prachtige wereld van de vogels. 
Ook deze avond bent u als niet-lid welkom en 
wellicht ontdekt u dan: ik wil wel lid worden.
 
De Natuur- en Vogelwacht zet zich in voor het 
behoud van waardevolle natuur in onze directe 
omgeving. Dat gebeurt aan vergadertafels, 
maar vooral ook lekker buiten in die natuur. 
Iets voor u? Kijk eens op de website of er iets 
bij zit. U doet goed en u ontmoet interessante 
mensen. www. natuurcentrum.nl

De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht

Op zoek naar
Werkactiviteiten & 
kaarsresten

Voor onze dagbesteding op de Lingebolder 
in Leerdam zijn we op zoek naar 
werkactiviteiten. Heeft u voor uw vereniging 
of bedrijf simpele inpakwerkzaamheden waar 
geen druk achter zit? Mogelijk kunnen wij u 
hierbij helpen en deze werkzaamheden samen 
met de cliënten voor u uitvoeren.

Voor vragen en eventuele aanmelding 
van werkzaamheden kunt u mailen naar: 
esleutjes@asvz.nl

Naast dat wij op zoek zijn naar nieuwe 
werkzaamheden maken cliënten op de 
dagbesteding al verschillende jaren kaarsen.

Heeft u kaarsresten over waar u niets meer 
mee doet? Hier zijn wij heel blij mee! Hebt u 
resten liggen of wilt u ze voor ons bewaren? U 
kunt ze inleveren op Prinses Amaliastraat 43.

Groetjes Francis Klijmij



NSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN INSTALLATIEBEDRIJF 

DEN BESTEN 

 
 

Voor al uw: 

 gas- en waterleidingen 

 sanitair – rioleringen 

 lood-, zink- en dakwerk 

 centrale verwarming 

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

   dde KKnopendoos 
                           AAtelier  

  
 

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

Mail, App, SMS of gewoon bellen 
 

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

 
 

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

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

                    

www.atelierdeknopendoos.nl    
 

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

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

KLANTTEVREDENHEID 
BOVEN HET CIJFER 9!

Westwal 34
4141 LB Leerdam

www.koningwitzier.nl

Westwal 34
4141 LB Leerdam
0345 - 744 074



“Hemel op aarde”, een redelijk gewaagd thema 
aan het eind van een jaar waarin de ene na 
de andere crisis ons overviel, er oorlog was 
ver weg, maar ook dichtbij en de verschillen 
tussen mensen eerder groter dan kleiner lijken 
te worden. Om somber en moedeloos van te 
worden, maar dat is niet het perspectief dat 
ons met Kerst wordt aangereikt. We zongen:

Wat zal de aarde mooi zijn op die dag
als God herstellen zal wat wij verknoeiden, 
als rusten zullen al de zwaar vermoeiden, 
als tranen zijn verdreven door een lach.

Hoe maken we op deze onvolmaakte aarde 
toch iets zichtbaar van die prachtige hemel? 
Hoe prachtig is het dat God vanuit de hemel 
steeds weer naar ons toekomt, hier op aarde. 
Om ons te bemoedigen, om ons aan te sporen 
een stukje van Zijn grote Licht en Liefde door 
te laten schijnen in de levens van mensen om 
ons heen en daarmee in de wereld:

Een lied klinkt in de wereldnacht op 
gouden eng’len stem
Het danst vanuit de hemel neer en aardt 
in Bethlehem
Gods welbehagen in de mens! Hij roept 
de vrede uit!
Verstild luistert de aarde naar dit 
hemelse geluid.

De kerstnachtsamenkomst was zeker een 
avond waarin Licht en Liefde weerklonk. In de 
liederen die we samen zongen, de teksten die 
we lazen en in het samenzijn met elkaar. 
Er was weer een koor, er was een muziekgroep 
met verschillende instrumenten, het was zo fijn 
om dit met elkaar te kunnen voorbereiden en 
uitvoeren. Een toekomstbeeld, “De hemel op 
aarde”, o zeker, maar wel een beeld waaraan 
we nu al, iedere dag, een beetje kunnen 
werken. We hoeven er niet alleen maar op te 
wachten. We hoeven er ook geen heel grote 
dingen voor te doen of te zijn. 

Is er iets of iemand ooit te klein
Voor de God, Die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Na de samenkomst is er nog geruime tijd 
nagepraat op het plein. Het was een zachte 
avond, we hadden mooie dingen met elkaar 
te delen. En het maakt niet uit van welke kerk 
je bent, of dat je helemaal niet bij een kerk 
hoort of wilt horen: God wil verbinden, niet 
verdelen. Liefde kent bij Hem geen grenzen. 
We hebben met deze samenkomst een stapje 
op die weg gezet. 

Fijn dat u/jij er was. Mede namens de mensen 
in Tigray, waarvoor we collecteerden. 

De voorbereidingsgroep 
“Kerstnachtsamenkomst” 

PS De voorbereidingen voor een tentdienst 
aan het begin van het feestjaar 1000 
jaar Schoonrewoerd zijn al begonnen. 
We hebben weer zangers, muzikanten en 
medewerkers nodig. Houd u de publicaties 
en oproepen in de gaten? U/jij bent 
hartelijk welkom. 

Kerstnacht bijeenkomst

Ambachtsdag 

Het was 17 december weer een 
enorme drukte tijdens de ‘Vuur en 

Rook’-dag op het Ambachtsplein. 
Kijken, maar vooral ook doen, stond 

centraal. De grote Indianentipi trok heel veel 
belangstelling. Hoe kun je leven in een tent, 
met dierenhuiden als kleden en kleding? 
Midden in de tent brandde een heerlijk vuur. 
Een plek voor verhalen vertellen en luisteren 
naar avonturen.
In de bakkerij was de bakker druk aan het 
bakken, natuurlijk in een houtgestookte oven. 
En… oh… wat is versgebakken brood toch 
lekker. Buiten kon je kastanjes poffen. In de 
smederij klonk gehamer. Het was een koude 
dag, maar al deze vuur- en rookactiviteiten 
maakten het Ambachtsplein tot een warme 
plek. 

Extra was dat dit het eindpunt was van 
de Kerstwandeling. Bij het vuur op het 
binnenpleintje onder de overkapping stond 
de kribbe met Jozef en Maria. Zo sloten twee 
activiteiten mooi op elkaar aan. 
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Aan het begin van het nieuwe jaar is het goed 
gebruik dat diverse verenigingen, bedrijven en 
organisaties een Nieuwjaarsreceptie houden. 
U zult er wellicht een of meerdere 
hebben mogen bezoeken. Een 
samenzijn met gelijkgestemden, 
collega’s of gemeenteleden. Naast 
elkaar weer zien in het nieuwe jaar 
en elkaar de beste wensen toe te 
wensen is het dan ook zaak dat ‘een 
notabele’ een nieuwjaarstoespraak 
houdt. De directeur, de burgemeester 
of de voorzitter. 

Bij uw favoriete voetbalvereniging 
is deze receptie ook een jaarlijks 
terugkerend fenomeen en aan mij 
de schone taak daar een deugdelijk 
woordje te houden. Een terugblik op het jaar 
wat achter ons ligt en een vooruitblik op het 
nieuwe jaar waarin alles nog mogelijk is. 
Lastig zat om dan niet in clichés te vervallen. 
‘Poeh he, wat blij dat we van die corona af 
zijn,’ ‘wat een ellende daar in Oekraïne’ en ‘het 
is wat met die energieprijzen.’ Gelukkig wordt 
het mij in dank afgenomen als ik het niet te 
lang maak. 

Wat wel erg leuk is, is dat we ook jubilarissen 
mogen huldigen. Mensen die 25, 40, 50 of zelfs 
60 jaar lid zijn van uw Oranje Zwarte trots. Het is 
altijd heel mooi om in het verleden van mensen 
te mogen duiken die zo lang aan de vereniging 
zijn verbonden om een mooie samenvatting 
ervan te kunnen maken voor bij de huldiging. 
Naast de flauwe anekdotes van teamgenoten 
en de welbekende kleedkamerhumor 
is het erg mooi om te zien hoe iemand 
gedurende een langere periode aan een 
voetbalvereniging is verbonden. Van 
een kleuter voor de eerste keer binnen 
de lijnen, via ambitieuze puber in de 
jeugd tot stervoetballer in de senioren. 
Daarna van jonge vader of moeder naar 
recreatievere voetballer of veteraan. 
Daarna of daarnaast als trainer of elftalleider 
in de jeugd actief blijven. Wellicht daarna weer 
betrokken blijven als supporter/vrijwilliger. 
Een voetbalvereniging heeft iets te bieden in 
elke fase van het leven.

Met het houden van de nieuwjaarsreceptie ligt 
de winterstop achter ons. De gladiatoren van 
ons vlaggenschip reisden af naar het Portugese 
Albufeira voor het jaarlijkse trainingskamp. 

In de Portugese zon bereidden de heren zich 
voor op de 2e seizoenshelft. De HSSC’61 
Vrouwen 1&2 en onze B selectie gingen ook 

op trainingskamp, weliswaar wat 
dichter bij huis, en ook zij werkten 
aldaar aan teambuilding. De eerste 
speelronde stond vooralsnog in het 
teken van vorst en sneeuw, dus 
ging niet door, maar de trainingen 
zijn weer hervat. 

Als bestuur zijn we het nieuwe 
jaar ook weer begonnen. Tijdens 
de eerste bestuursvergadering 
van 2023 passeerden weer vele 
onderwerpen de revue. Wat rolt 
er dan over de bestuurstafel? Een 
impressie:

 - Staat van de velden als gevolg van het 
winterweer

 - Programma Feestweek HSSC’61 2023
 - Familieberichten
 - Vacatures trainers en begeleiders volgend 

seizoen
 - Stand van zaken diverse jeugdelftallen en 

verwachting naar volgend seizoen
 - Uitdagingen bij elftallen met krapte in 

spelers/speelsters
 - Ledenmutaties en lange termijn 

ontwikkelingen
 - Stand van zaken in ons streven naar een 

nieuwe accommodatie
 - Ontwikkelingen sponsoring van diverse 

teams
 - Vacatures in het vrijwilligersbestand

Zomaar wat thema’s waar de club druk 
mee is. Allemaal bijzaak natuurlijk, snel 
maar weer voetballen, dat is tenslotte 
de belangrijkste bijzaak in het leven!

Had ik u al verteld dat uw kroost al 
vanaf het 3e levensjaar kan snuffelen 
aan de voetbalsport in het algemeen en 
HSSC’61 specifiek? Geheel vrijblijvend 

en kosteloos kunt u een keer inhaken bij het 
peutervoetbal. Bij een beetje weer buiten op 
de grasmat, anders in sporthal de Copper 
naast Het Plein. Bel of app me gerust als u 
interesse heeft.  06-57543756. Van harte 
aanbevolen en even van harte welkom!
Tot snel op Het Plein.

Frank Lakerveld
Voorzitter HSSC’61

HSSC’61 Inside 



 

 

 

 

 

 

Vlees  per soort  
 

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

VVleespakketten  
  

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

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

 

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

 

De lapjes vlees worden 
evenredig verdeeld over de 
pakketten. 

Heerlijk vlees bbestellen? 
 

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

per soort) u wilt en de hoeveelheid. 
 

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

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

Vl t

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

kwaliteit van het vlees ten goede.  
 

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

gehakt per 500 gr. 



1. Naam: Leah Kamp
2. Leeftijd: 19

3. Broers/Zussen: Rhodé, Judith en Marthe 
4. Hobby’s: Zingen en als de mogelijkheid er 

is: schaatsen en skiën

5. School / opleiding: Leraar Basisonderwijs 

aan de Christelijke Hogeschool Ede

6. Leukste vak op school: Bewegingsonderwijs 

en pedagogiek

7. Ik heb een hekel aan: Dossiers maken voor 

school

8. Mijn favoriete sport: Skiën

9. Ik kan geen dag zonder: Licht

10. Ik lust geen: Rauwe paprika en champignons

11. Ik ben gek op: Jan

12. Ik word kwaad als: Ik word niet zo snel 

kwaad, maar ik kan me eraan irriteren als 

mensen me helemaal niet (willen) begrijpen

13. Een slechte eigenschap van mezelf: Ik 

stel dingen vaak uit

14. Mijn favoriete vakantie: Wintersport

15. Mijn favoriete muziek: Van alles, worship, 

pop, soms musical of klassiek

16. Mijn favoriete app op mijn telefoon: 
WhatsApp

17. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse 

markt

18. Dit wil ik worden: Ik wil vooral veel met 

muziek blijven doen

19. Dit moet anders in het dorp: Ik vind het wel 

leuk zo

20. Tip voor jongeren: Behandel jezelf en 

elkaar met liefde

21. Wat staat er op je bucketlist? Een hoop 

verre landen bezoeken

22. Wat is je favoriete quote of citaat: “No 

matter what I have, Your grace is enough.

No matter where I am, I’m standing in Your 

love.” – Tauren Wells, Hills and Valleys

23. Volgende vragen aan: Corine de Jong 

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



Ad & Tineke’s dagwinkel dingt 
mee naar de titel Beste zelfstandig 
supermarktondernemer van Nederland 
voor supermarkten tot 400 m2. 

Dat is de titel die de winnaar van de ZO2Z-Award 
twee jaar mag voeren. De verkiezing is een 
initiatief van brancheorganisatie Vakcentrum 
en vindt dit jaar voor de tiende keer plaats. Als 
eerste stap in de verkiezing wordt de klanten 
gevraagd de winkel te beoordelen. De beste 
beoordeelde ondernemers gaan door naar een 
volgende ronde. 
Klanten kunnen Ad & Tineke’s dagwinkel 
beoordelen op vijf punten: 
•  lokale betrokkenheid
•  lokale sponsoring
•  uitstraling
•  personeel
•  duurzaamheid

Geef uw oordeel 
en help ons
Ga naar:

Beste zelfstandig
supermarktondernemer 

van Nederland

Wij zijn in de race voor de titel

bestezelfstandige.nl/681

2023-2024

De beoordeling gaat via een digitale vragenlijst 
die te vinden is op 
https://bestezelfstandige.nl/681

Meerwaarde zelfstandig ondernemer
Met de verkiezing wil het Vakcentrum de 
meerwaarde van de zelfstandig ondernemer 
onderstrepen. De zelfstandig ondernemer 
doet meer voor zijn klanten, medewerkers 
en omgeving. Om dat duidelijk te maken 
is in 2003 de ZO²Z competitie gestart. 
ZO2Z staat voor Zelfstandig Ondernemer 
Onderscheidt Zich. Het doel van de competitie 
is de onderscheidende meerwaarde van de 
zelfstandig ondernemers duidelijk te maken, 
naar de klanten, de lokale overheid en andere 
stakeholders en naar potentiële medewerkers.
De winnaar van de ‘ZO2Z award 2023-2024’ 
wordt op de Dag van het Vakcentrum, 18 april 
2023, bekend gemaakt. 



Voor u ligt weer een nieuwe praat uit de raad 
en ik kan u één ding verzekeren: er is de 
afgelopen periode voldoende gebeurd in de 
politiek.  

Raadsvergadering
Er stonden belangrijke onderwerpen op de 
agenda waarbij vooral de windmolens een 
grote plek innemen. Ja, opnieuw hebben we 
het over dit onderwerp en voorlopig zijn we 
hier nog niet over uitgesproken. Er waren felle 
debatten en het college werd de afgelopen 
periode flink aan de tand gevoeld. 

Helaas ging dit niet altijd over het verschil in 
standpunt. Het ging vaker over de correctheid 
van de dossiers. Ik merk dat dit zeker niet het 
leukste onderwerp is om over te discussiëren. 
Bij deze discussies probeert eenieder de ander 
ervan te overtuigen dat er fouten in een dossier 
staan ergens in een bijlage of tabel. En al is 
het dan ver zoeken naar deze onjuistheden, ze 
zijn vaak wel van cruciaal belang.

Detective 
Maar een discussie over of iets klopt of niet 
voelt vaker een beetje zinloos, want je kunt 
het niet eens of oneens zijn met fouten. Fouten 
zijn namelijk feiten. Hiermee gaat de discussie 
in de raad dus ook niet meer over een verschil 
van mening, maar of iemand zijn huiswerk tot 
in detail heeft voorbereid.  

Hiermee kan ik wel melden dat raadswerk ook 
zeker de detective in mij naar boven heeft 
gehaald. Sommige complexe dossiers bevatten 
zoveel bijlagen, tabellen, documenten en 
getallen dat het vanzelf gaat duizelen. Maar ik 
heb geleerd dat juist bij deze stukken waarvan 
je niet direct snapt wat er gebeurt het juist 
belangrijk is om te proberen het te begrijpen 
en de feiten boven tafel te krijgen.

Aftreden
Het aftreden van een van de wethouders 
vlak voor de Kerst zorgt voor een bijzondere 
wending. Gelukkig komt het weinig voor, maar 
hierdoor wordt het ook onzeker hoe het erna 

precies verder gaat. Dit was nieuw voor de 
gehele gemeente en we moeten er met elkaar 
voor zorgen dat we dit in goede banen leiden. 
Daar heb ik ook alle vertrouwen in, uiteindelijk 
willen we allemaal het beste voor de gemeente. 
Het vinden van een nieuwe wethouder hoort 
daar ook bij. Ik ga er dus ook vanuit dat het 
college binnenkort weer compleet is en we er 
een nieuwe wethouder bij hebben. 

VHL-plein 
Afgelopen periode was er ook een VHL-plein 
en ditmaal werd de avond gehouden in het 
dorpshuis in Schoonrewoerd. Het VHL-plein 
is de avond voor de inwoners om inspraak te 
doen en daar wordt gelukkig altijd gebruik van 
gemaakt. Mensen bereiden een stuk voor en 
de gemeenteraadsleden luisteren aandachtig. 

Kroeg
Dezelfde avond had ik een borrel in de kroeg.  
Ik denk dat dat de beste plek is om te horen wat 
inwoners aan het hart gaat. Ik ben van mening 
dat ‘de politiek’ niet de oproep moet doen aan 
de inwoners om naar hen toe komen om een 
verhaal te delen. Maar ‘de politiek’ moet juist 
naar de mensen toe gaan om te horen wat er 
speelt. En wat is nu een betere plek dan in de 
kroeg, waar mensen genieten van een drankje 
en waar alles gezegd en gedeeld mag worden? 

Als u nog andere plekken weet waar ik als 
raadslid beslist heen moet om erachter te 
komen wat er nu echt speelt bij de inwoners, 
hoor ik dit ook graag. En anders hoop ik u en 
jou graag een keer te spreken op een VHL-plein 
of misschien wel gewoon in de kroeg.

Pascalle van Hemert 
pascallevanhemert@gmail.com 

Praat uit de Raad
Politiek op verschillende plekken

V li t



 
 

 

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 



Of dit voor iedereen geldt weet ik natuurlijk 
niet, maar ik vind de deurbel die bij Wim 
Scherpenzeel aan de deur hangt de leukste in 
Schoonrewoerd.

Nu ken ik Wim wel een beetje, zeker nadat ik 
hem mocht interviewen voor de aflevering van 
Wintergasten uit 2021. Daardoor had ik niet 
het idee dat Wim zo’n deurbel zelf in elkaar 
gezet zou hebben. Hier zat vast een verhaal 
aan vast… En waar kun je dan het best terecht 
voor een antwoord? Natuurlijk bij Wim op de 
koffie.

Zittend in zijn geweldige 
woonkeuken, vol met 
snuisterijen, boeken en kranten, 
de tafel met pluche kleed in het 
midden en Lyra, zijn nieuwe 
hondje, dartelend in het rond 
mocht ik hem vragen stellen 
over de bijzondere deurbel.

Wim vertelde dat deze deurbel 
ooit gesmeed is door een 
kunstenares die in het deel van 
de boerderij heeft gewoond, 
waar Wim nu woont. De vader 
van Wim vond het toentertijd niet 
nodig om met zijn gezin in die grote ruimte, 
het Voorhuis genaamd, te gaan wonen. Dan 
spreken we over het jaar 1954.
Het Zuid-Hollands Landschap, dat eigenaar is 

van de boerderij, heeft toen het Voorhuis aan 
Mevrouw Lenie de Vries en haar man Daan 
verhuurd. Beide waren kunstenaar, hij maakte 
vooral tekeningen, en zij kon smeden, borduren 
en moderne collages maken. In de hal van het 
oude Beatrix ziekenhuis te Leerdam heeft van 
haar nog een smeedijzeren beeld gestaan, zo 
vertelde Wim.

Daan de Vries overleed in 1959, waarop 
Lenie tot 1985 alleen in het Voorhuis bleef 
wonen.  Lenie maakte en verkocht haar kunst 
in voldoende mate zodat ze er ook van kon 
leven. En in die periode heeft zij de deurbel 
samengesteld en aan de deur bevestigd, welke 
er dus tot op de dag van vandaag nog hangt.

Het verhaal kreeg echter nog een leuke 
wending. Wim vertelde dat Lenie 
in deze periode ook bevriend 
raakte met dr. Westenburg, de 
oude dorpsdokter, waar ik al 
vele verhalen over gehoord had 
omdat wij in zijn oude huis op het 
Jamlaantje wonen.
Op ons tuinhuisje, wat gebouwd is 
door dr. Westenburg, pronkt een 
leuk koperen piekje of puntje, in 
ieder geval iets waaraan je kon zien 
dat het een speciaal ontwerp was.
Toen Wim over deze vriendschap 
vertelde kon ik mij niet van de 
indruk onttrekken dat dat puntje 

ooit door Lenie voor hem is gemaakt. Wim kon 
het mij niet zekerheid zeggen, maar dacht wel 
dat het zeker goed zou kunnen.

Akkie Langerak

Het raadsel van de leukste deurbel van Schoonrewoerd





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

2022 was wederom een bijzonder jaar
Zeer aan de late kant, maar toch wensen 
wij alle lezers van onze unieke dorpskrant 
een 2023 toe waarin we weer fijne en mooie 
momenten mogen beleven.
In 2022 hebben we afscheid mogen nemen 
van de beperkingen die ons door COVID-19 
waren opgelegd. Echter: een andere crisis 
kwam ervoor in de plaats als gevolg van het 
verschrikkelijke oorlogsgeweld in Oekraïne. 
We kunnen alleen maar hopen dat 2023 een 
jaar wordt waarin er een einde komt aan alle 
ellende die de bevolking van Oekraïne moet 
doorstaan.

Schoonrewoerd 1.000 jaar                     
Ons feestjaar komt nu echt al 
dichtbij! De Oranjevereniging 
trapt af met een mini 
feestweek eind april. Ook de 
voorbereidingen voor een 
theaterwandeling langs de 
Wiel zijn in volle gang. Deze 
wandeling vertelt het verhaal 
van Schoonrewoerd en vindt 
plaats op zaterdag 1, vrijdag 7 en 
zaterdag 8 juli. Wij werken hiervoor 
samen met Link Locatietheater. Meer 
informatie over de theaterwandeling en de 
volledige jaarplanning van ons feestjaar vindt 
u elders in deze Klepper.

Duurzaamheidsevent en 
‘Ledenvergadering DVS’                                                                                              
Bent u in deze dure tijden ook zo benieuwd 
naar energiebespaartips, isolatiemaatregelen, 
zonnepanelen, warmtepompen, elektrische 
auto’s, het Schoonrewoerdse voedselbos en 
nog veel meer?
Laat u dan informeren en inspireren tijdens 
onze duurzaamheidsevent op woensdagavond 
15 februari! Vanaf 19.30 uur bent u van harte 
welkom in Partycentrum Schoonrewoerd. Om 
20.00 uur is de opening, waarna tot 21.30 uur 
gelegenheid is om de stands te bezoeken.
Tijdens deze duurzaamheidsevent staan er 
verschillende onafhankelijke partijen die 
informatie over duurzame onderwerpen geven. 
Daarnaast zijn er ook lokale stichtingen en 
verenigingen die passen in dit thema.
Deze avond is het ook mogelijk om voor een 
gratis gevelscan in te schrijven. Door een 
gevelscan met een infraroodcamera wordt 

zichtbaar hoeveel warmte er door de muren 
weglekt. Van de gemeente Vijfheerenlanden 
mogen wij zo’n warmtescan lenen. Wel zijn we 
hiervoor op zoek naar één of twee vrijwilligers 
die na een instructie gevelscans van huizen 
willen maken. Interesse? Neem contact op via 
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com.                                                                                                          

Gesprek met bestuur Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd                                                                                       
Op woensdagavond 15 februari is er voor 
leden ook gelegenheid om tijdens het 
duurzaamheidsevent de jaarlijkse stukken 

van de Dorpsvereniging door te nemen. 
Natuurlijk is er gelegenheid voor 

vragen en een gesprek met 
bestuursleden. Van harte 
welkom!   
                                              
Onze kerstboom in 2022
De jaarlijkse kerstboomviering 
op 17 december was dit jaar 
een koude bedoening. Op 

10 december had een aantal 
mensen van DVS samen met 

Lennart van Brunea Hoveniers 
de grote boom overeind gezet 

op het dorpsplein. Die nacht had 
het gesneeuwd, zodat er gelijk een echte 
kerstsfeer ontstond. 

Ondanks de kou was het rondom de viering 
gezellig en druk met knutselende kinderen, 
warme chocolademelk en glühwein. Voor het 
eerst sinds corona kon er weer gezamenlijk 
worden geknutseld en gevierd. Extra leuk 
was dat dit nu aansloot bij het einde van de 
kerstroute door het dorp. 
Onze wijkwethouder, Ton van Maanen, was 
samen met zijn vrouw gekomen. Rond 17.00 
uur klom hij in de hoogwerker die onze 
vrijwillige brandweer bestuurde, om de piek 
op de kerstboom te plaatsen en af te tellen tot 
de verlichting aan kon. 

VHL Plein
Op 24 november organiseerde de 
gemeenteraad van Vijfheerenlanden hun 
allereerste VHL-Plein en ze deden dat in Het 
Partycentrum in Schoonrewoerd. Bedoeling 
was om dit voortaan elke keer in een andere 
kern van de 5HL te doen. 
Van tevoren vroeg de organisatie of we vanuit 



Kerstboom 
versieren



de Dorpsvereniging het dorp wilde voorstellen 
aan de aanwezigen. Dat gebeurde aan de hand 
van een kleine quiz. Weinig aanwezigen wisten 
dat Schoonrewoerd 3 kerken heeft of hoe lang 
het dorp al bestaat. Er valt nog wat te leren 
dus, bij de raadsleden. Mogelijk dat de vele 
activiteiten rondom de viering van 1.000 jaar 
Schoonrewoerd een goede aanleiding is. 

bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Jannie de With, Rianda Sikkema-van der 

Heiden, Marga Sutherland, Leontine Verkerk 
en Bert van Toor

dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com      

Eén van onze 
veel gebruikte 
slogans is: 
“dat bezorgt 
een glimlach”. 
Hoe gaaf is dan 
die glimlach 

van een kind, die pretoogjes bij een 
oude oma, een moeder die een glans 
op haar gezicht krijgt? Ontmoetingen 
die plaatsvinden onder Dienen, Delen, 
Doen.

Delen
Honderden schoenendozen werden 
bij ons ingeleverd. Zulke prachtige 
creaties, er waren echte kunstwerken 
bij; zoveel werk en aandacht aan 
besteed. En wat bleek: niet alleen 
jongeren, maar ook ouderen kwamen 
een schoenendoos inleveren om zo de 
kinderen in Roemenië die glimlach te 
bezorgen.
En ja, dat was wat er gebeurde. Zoveel 
vreugde toen kinderen in Roemenië 
de schoendozen mochten ontvangen, 
maar meer nog toen de dozen werden 
opengemaakt. Wat kan een kind dan 
blij zijn met jullie cadeaus.  Steeds 
weer verwonderen we ons over 
de  vreugde die het brengt. Zoveel 
kinderen die niet of nauwelijks een 
cadeau ontvangen en dan nu zo’n 
geweldige verrassing. Hoe gaaf om in 
elke klas de tijd te krijgen om iets te 
delen waar de dozen vandaan komen 
en dat God met Kerst het grootste 
geschenk gaf. Of te luisteren naar 
een door de kinderen ingestudeerd 
kerstliedje.  Leerkrachten die zeggen 
dat we de dank moeten overbrengen 

naar jullie als gevers. Dus bij deze: BEDANKT! 

Dienen
Dan de pretoogjes bij een oude oma waar we 
op bezoek komen.  Hoe verrast kun je worden…
Leefomstandigheden die slecht te beschrijven 
zijn. Het huis zou groot genoeg zijn voor een 
hele familie, maar helaas maar 2 kamers 
bruikbaar, het dak lek of de ramen eruit. 
Zonder elektriciteit. Gelukkig zijn ze met 
het zonnepaneel en de accu waarmee we 
ze hebben geholpen, zodat ze nu niet in het 
donker hoeven te zitten. Ik keek even in de 
pan die op de kachel stond… Nee sorry, ik eet 
ff niet mee. 



En het bed…? Een hoopje dekens waarvan ik 
haast zeker weet dat er meer in bed slapen 
(vlooien) dan deze oude mensen alleen.
En toch zo wonderlijk: pretoogjes, omdat ze 
mogen ontvangen, omdat wij mogen geven. 
Elke maand een doos met boodschappen of 
weer eens een halve kuub brandhout. Dat 
geeft vreugde, een ontmoeting, een gesprek. 
Ze zijn geliefd door ons, maar vooral geliefd 
door God.

Doen
De muren stonden, het dak lag erop, maar 
hoe nu verder? Voorlopig woonden ze even bij 
haar ouders  maar ze zouden 
zo mee kunnen doen met het 
programma “een huis vol”. 
Want eerlijk is eerlijk: met z’n 
tienen een huisje delen met 2 
kamers, tja dan is het huis zo 
vol.
Deze situatie bezorgde geen 
glimlach bij deze jonge 
moeder. Ze stond niet op onze 
“to do list”, maar je hart volgen 
is soms beter dan je lijstjes 
afwerken.   
En een huisje van 4 bij 4 
is te overzien toch? Even 2 
stopcontacten plaatsen en een lichtpuntje, 
gipsplaat tegen het plafond en het plafond 
geïsoleerd. De topgevels dichtgespijkerd, 
zodat de directe wind een kou gekeerd worden. 
Wanden stuken, alle schroefgaatjes dicht in 
het plafond en het begint al op een huisje te 
lijken.
De tweedehands kachel verspreidde 
behagelijke warmte en zorgde voor een 
drogend effect. En welke kleur willen jullie op 
de muur? Echt knalblauw?  Oké, jullie huisje. 
En tot slot een laminaatje op de vloer.
Zo gaaf om samen met Julia en Corina aan hun 
huisje bezig te zijn. Zo blij, zo enthousiast. 
Echt hun eigen huisje. Zo gaaf en zo fijn, en 
wij mochten genieten van de glimlach van dat 
jonge moedertje (16 jaar).
Een paar oude meubels, een vloerkleed en een 
bed wat nog bij ons stond maakte het helemaal 
compleet. Haar glimlach was ons cadeau.

Dienen, Delen, Doen, wonderlijk werk in 
Gods Koninkrijk. Op deze plek onder deze 
mensen. Elke keer zijn we dankbaar dat we 
dit mogen en kunnen blijven doen. En het kan, 
omdat u meehelpt, bijdraagt, meedeelt, doet 
en dient.

  

   
 

 Aangifte inkomstenbelasting 
 Administratieve dienstverlening 

 Startersbegeleiding 

 
Mike Verbeek 
06-40497631 
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Enkele jaren geleden werden wij (LINK) 
benaderd door Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd om samen 
een project op te zetten 
tijdens het jubileumjaar van 
Schoonrewoerd. Een project 
dat recht doet aan het dorp, 
de inwoners en de omgeving. 
Een rondje langs ‘De Wiel’ 
en enkele gesprekken met 
dorpsbewoners waren genoeg 
om vervolgens enthousiast 
samen te werken aan een 
projectplan. Het moest een project 
gaan worden, voor en door inwoners 
van het dorp. Nu, in het jaar dat Schoonrewoerd 
1000 jaar bestaat, gaan we dit plan samen tot 
uitvoer brengen!

Wat gaan we doen?                                                                                                                                  
Het dorp ligt vol met verhalen. B(l)oeiende 
verhalen, met wortels in de Schoonrewoerdse 
klei. Verhalen die rijp zijn om geplukt én 
verwerkt te worden. Om samen te delen bij 
de schoonste plek van het dorp: het Wiel van 
Bassa. Want verhalen weerspiegelen wie we 
als gemeenschap zijn. Boven én onder de 
oppervlakte. 

Interviews
In de periode van februari tot juli werken we 
toe naar het realiseren van een wandeling 
waar deze verhalen centraal staan. Verteld 
door inwoners, voor inwoners. Via toneel, 
audio-opnames, muziek en beeldende kunst, 
brengen we samen de verhalen tot leven.   
In februari  maart trekken onze regisseurs 
Elke Steenstra en Sarah Evers het dorp in om 
mensen te ontmoeten, die:
• Een mooi of bijzonder verhaal willen delen 

over de streek, markante personen of 
bijzondere gebeurtenissen, en/of

• Een eigen kijk hebben op het gebied.   
                                                                                             
Graag komen we in contact met deze mensen 
voor een interview. Ken je iemand of heb je zelf 
een verhaal? Stuur dan je telefoonnummer, 
naam en onderwerp van je verhaal naar info@
linklocatietheater.nl, dan nemen we contact 
met je op.

Spelers & helpers
Ook zijn we op zoek naar mensen die het leuk 

lijkt om zich op de een of andere manier 
te verbinden aan het project. Want 

we hebben vele handen nodig om 
de Schoonrewoerdse verhalen 
te vertellen: creatieve handen, 
handige handen, sterke 
handen, sierlijke handen, 
helpende handen, zowel voor 
als achter de schermen. Onder 
begeleiding van professionele 
makers gaan we aan de slag, 

dus je hoeft geen ervaring te 
hebben als speler, decorbouwer, 

publieksbegeleider, noem maar op. 

Wil je je opgeven als speler, helpende 
hand of heb je vragen? Stuur dan een 
mailtje met je vraag en je contactgegevens 
naar bovenstaand e-mailadres of naar 
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com.
 
Planning
Op 16 maart vanaf 19.30 organiseren we een 
Kick Off in Partycentrum Schoonrewoerd. Hier 
vertellen we over de route, de verhaallijn en 
hoe we die inhoudelijk tot leven gaan brengen. 
We maken kennis met elkaar, met het project 
en met de werkvormen. Na afloop kun je 
aangeven in hoeverre je mee wilt doen.
Daarna gaan we deelnemers indelen 
in werkgroepen, zoals spelers, decor/ 
landschapskunst en publieksbegeleiders. Vanaf 
eind maart t/m juni gaan we per werkgroep 
aan de slag. 
In principe zullen de repetities met spelers 
gaan plaatsvinden op donderdagavond. 
Tijdens de Kick off zullen we meer informatie 
geven over hoe de overige werkgroepen te 
werk gaan. Samen werken we toe naar een 
aantal voorstellingen. 

Zet de volgende data alvast in de agenda!
Kick Off: Donderdag 16 maart 19.30 uur in 

Partycentrum Schoonrewoerd                                               

Repetities voor spelers (19.00 – 21.30 uur):
• Donderdag 30 maart 
• Donderdag 6 april  
• Donderdag 13 april 
• Donderdag 20 april 
• Donderdag 11 mei 
• Donderdag 25 mei 
• Donderdag 1 juni 

Theaterwandeling 
1000 jaar / Schoonrewoerdse verhalen delen



• Donderdag 8 juni 
• Donderdag 15 juni 
• Donderdag 22 juni
 
Workshops/bijeenkomsten van overige 
werkgroepen: data en tijden in overleg.                                      
(leggen we vast bij de Kick Off)

Generale repetitie (zonder publiek):
Donderdag 29 juni 19.00 – 22.00 uur

Try out (kleine publieksgroepen):
Zaterdag 1 juli 14.00 uur 

Voorstellingen:
• Vrijdag 7 juli  

14.00 uur middagvoorstelling                                                                                                      
19.00 uur avondvoorstelling

• Zaterdag 8 juli  
14.00 uur middagvoorstelling                                                                                                 
19.00 uur avondvoorstelling

Over LINK:
Samen met inwoners van Vijfheerenlanden 
maken we theatervoorstellingen en 
ontwikkelen we culturele projecten. Dat doen 
we met onze voeten in de klei. We werken 
lokaal, bij voorkeur buiten, met verhalen vers 
van het land. Zo brengen we je in contact met 
cultuur, anderen en de inspirerende omgeving 
waarin we wonen.
LINK Locatietheater wil mensen in het gebied 
tussen Lek en Linge met elkaar verbinden. 
Met elkaar en met hun omgeving. LINK laat 
inwoners en toeschouwers kennismaken met 
de parels op het gebied van erfgoed, cultuur 
en natuur in dit gebied. Deze parels verwerken 
we op een toegankelijke, onderscheidende en 
artistiek hoogwaardige manier in voorstellingen 
op locatie en/of in kunstprojecten. Dit 
alles met inzet van de eigen kracht van de 
gemeenschap. En wel zodanig dat de unieke 
waarden en kenmerken van ieder individu, 
iedere organisatie en het gebied ten volste tot 
hun recht komen. 

Dit doen wij door:

1. GRAVEN EN OOGSTEN
We gaan in gesprek met inwoners en 
oogsten verhalen en ideeën; vers van het 
land. We verbinden ons met de mensen, 
zoeken samenwerking met de plaatselijke 
verenigingen en betrekken lokale kunstenaars 
en creatievelingen.

2. WEGEN EN ORDENEN
De geoogste verhalen en informatie worden 
gewogen op bruikbaarheid en geordend in 
een passende volgorde om deze vervolgens 
te gieten in een multidisciplinair project. Dit 
kan bijvoorbeeld een voorstelling zijn, een 
theatrale wandeling of een educatief project. 

3. REPETEREN EN SERVEREN
Door de artistieke benadering, krijgen de 
verhalen samenhang en diepere betekenis. 
Bezoekers worden meegenomen in het DNA 
van de omgeving. Tijdens het project laten 
we deelnemers en bezoekers de waarde van 
plekken ervaren, creëren we ontmoetingen 
en laten we de omgeving bekijken met een 
nieuwe blik.

4. MARKEREN
Een deel van het opgehaalde DNA van de 
omgeving laten we digitaal achter in de vorm 
van een audiowandeling, zodat de verhalen 
van de deelnemers blijven voortleven in het 
landschap.

Wij hebben heel veel zin om - samen met jullie 
- de Schoonrewoerdse verhalen vorm te geven 
in een onvergetelijke ervaring!

Met enthousiaste groet,
Team LINK
Paulien Lemmen (projectleider)
Sarah Evers (regisseur)
Elke Steenstra (regisseur)
Saskia de Haas (tekstschrijver)
Petra Smits (beeldend kunstenaar)

Bestuur Dorpsvereniging Schoonrewoerd



Gijs Kool Schrijft 

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

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

Gijs Kool denkt mee! 
• PR
• USP 

Gijs Kool Schrijft 
Dorpsstraat 27 
Schoonrewoerd
06-51502379

februari
7 februari 19:30 - 21:30 uur Herhalingscursus reanimatie in het dorpshuis, EHBO
23 februari 20:00 uur Avondpresentatie ‘Steltvogels’, in De Schaapskooi
23 februari  Schoonrewoerd op TV bij ‘Tegenlicht’
28 februari vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

maart
2 maart 19:30 - 21:30 uur Herhalingscursus reanimatie in het dorpshuis, EHBO
9 maart 20:00 uur Avondpresentatie ‘Amfibieën en reptielen’, in De Schaapskooi
11 maart  10:00-12:00 uur Verkooppresentatie 12 woningen ‘Ons Huys’, in het Dorpshuis
16 maart 19:30 uur Kick-off avond Theaterwandeling, in het Partycentrum 
23 maart 20:00 uur Avond met 4 natuurpresentaties, in De Schaapskooi
28 maart vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
30 maart 19:00 - 21:30 uur Eerste repetitieavond Theaterwandeling

april
13 april  Bewonersbijeenkomst uitbreiding Noachschool
25 april vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
26-30 april  Mini-feestweek 1000 jaar Schoonrewoerd, Oranjevereniging
27 april  Koningsdag

mei
13 mei  Ambachtsdag met thema ‘Fotografie’
19 mei  Schoonrewoerdse jaarmarkt

ACTIVITEITENKALENDER



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

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

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

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

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

r 

 

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

 

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 

E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl 


