november 2013
nummer 102
jaargang 19
prijs € 2,95

COLOFON & ADRESSEN

redactie Dorpskrant ‘De Klepper’
Daniël Bikker
642520
Martijn Blaauw
06-20932779
Gera den Braven
642777
Gijs Kool
06-51502379
Carolien de Kort
641435

Hans Lemcke
Jolanda Lemcke
Anneke Panella-Drijver
Henk Rijneveld
Gerdien de Stigter-Blees

informatie over bezorging van De Klepper:
Freek de Jong
641738

algemeen redactieadres:
Carolien de Kort, Dorpsstraat 24
641435
e-mailadres: redactie@dorpskrantdeklepper.nl

informatie over financiële zaken:
Henk Rijneveld
Klepper-bankrek.nr.: 1275.72.791

website: www.dorpskrantdeklepper.nl

641532

642612
642612
652558
641532
641489

Geïnteresseerden van buiten Schoonrewoerd kunnen zich op De Klepper abonneren.
Kosten: € 15,- voor 5 nummers (exclusief verzendkosten à € 10,-)
Inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr. 103 uiterlijk vrijdag 17 januari 2014
Badmintonvereniging
Petra van Dieren

642141

Buurtbus ‘De Linge’
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Natuur- & Vogelwacht
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Geuf Middelkoop

641758

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
di en vr, van 8.30 tot 11.30 uur
Rhode van Tol

EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris
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Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd
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Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan
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Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
06-25319998
Anca Spronk, secretaris
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M. van Santen
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Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Marian van Es, contactpersoon
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SIA Wandelsportvereniging
Cobie van Klei

519372

642472

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdentwee
Het jaar 2013 loopt ten einde. Maar gaat niet als een
nachtkaarsje uit. Integendeel in dit laatste staartje
van het jaar zijn er verrassende ontwikkelingen, die
in deze Klepper en in de Kleppers van het jaar 2014
merkbaar zullen zijn.
Maakt u dat nieuwsgierig? Mooi zo, een tipje van de
sluier op dan maar: allereerst de opbrengst van de
Klepperronde eind september van dit jaar. Wederom
een prachtig bedrag waar uw waardering ruim
in doorklinkt en waar we weer goed mee verder
kunnen:
drieduizend zeshonderd zesendertig euro en
zesentachtig cent,
3663,86 euro!
Heel hartelijk dank daarvoor.
Is dat al het nieuws? Nee, nee, in deze Klepper
treft u twee nieuwe rubrieken aan. En ik schrijf
expres ‘rubrieken’, want dit gaan vast en zeker
geen eenmalige bijdragen worden, maar een mooie,
aanvullende serie in onze toch al zo boeiende Klepper.
De groen(te) bladzijde gaat ons vijf keer per jaar
heerlijke recepten aanreiken met de groente van
dat seizoen. Recepten die door Marian Bosma en
Gerda van Buuren zijn uitgezocht. Marian weet er
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boeiend over te schrijven en ook te vertellen kan ik
u verklappen. Marian is een echte groente- en fruitfan. Ik vond het leuk om even kennis te maken en dat
leverde een gezellig uurtje op met een enthousiaste
dorpsgenoot. De combinatie van gezond en lekker
sprak mij erg aan. Nu heeft niet iedereen dezelfde
smaak, dus worden de recepten zelfs voor-geproefd
door jongeren en ouderen. Dat levert een smaaktop-drie (of vier) op, waardevol als u zelf aan de slag
gaat. We gaan ervan uit dat u hier erg van zult gaan
genieten. En ik weet zeker dat Gerda en Marian uw
kook- en smaakervaringen graag willen terug horen.
De tweede nieuwkomer is een heus stripverhaal. Dat
ontbrak nog in onze dorpskrant. Elk blad van enige
betekenis kent wel een strippagina, maar wij misten
dit nog. Het mooiste van het stripverhaal in onze
dorpskrant is dat het afspeelt in Schoonrewoerd. Een
unieke bijdrage dus. U zult over de hoofdpersonen
in deze strip niet verbaasd zijn, ik zal het nog niet
verklappen.
We maken in deze Klepper nader kennis met Lieke
de With, Sandra Bel en Thanee van den Oever.
Allemaal dames, dit keer als tegenhanger van
Sinterklaas en de kerstman, vadertje Tijd… Ach in
deze tijden van discussies op VN-niveau over Zwarte
Pieten moeten we zo voorzichtig zijn…
November en december, de maanden van
verwachtingen: Sinterklaas en Kerst. U vindt het terug
in De Klepper in de vorm van foto’s, aankondigingen
van mooie bijeenkomsten, goede wensen van vele
besturen en schrijvers. Wintersfeer proeven bij de
Landwinkel Van Buuren Fruit, kerstinkopen doen op
de Kerstmarkt in en om de rommelschuur, meehelpen
aan het optuigen van de kerstboom, Kerstfeest op de
scholen en de traditionele Kerstnachtsamenkomst,
dat alles samen maakt de donkere wintertijd tot een
tijd van ontmoeten en van delen. Vergeet elkaar niet
en laten we ervoor zorgen dat we zeker in deze tijd
elkaar betrekken, elkaar zien.
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar. Een jaar met weer 5 goed gevulde
Kleppers, samen met u blijven we daar graag ons
best voor doen.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 103 is vrijdag 17 januari 2014 Klepper
103 zal rond 7 februari worden bezorgd.
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HELDER

VAKKUNDIG

Koningin Emmalaan 20 | Postbus 32 | 4140 AA Leerdam
Telefoon: 0345 - 61 56 41 | Telefax: 0345 - 61 77 21
E-mail: info@notariswolthuis.nl
Website: www.notariswolthuis.nl

JAWI DE WITH Auto’s en Brommobielen
Dealer van Casalini – Chatenet – JDM – Microcar

Brommobiel:
Rijden zonder autorijbewijs, alleen AM-rijbewijs nodig
Geen motorrijtuigenbelasting en geen APK

Wij zijn gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van
alle merken nieuwe en gebruikte brommobielen.

Hei- en Boeicopseweg 93 4126 RG HEI- EN BOEICOP
Tel. (0345) 641920 www.jawidewith.nl de.with.autos@hetnet.nl

De groen(t)e bladzijde
Deze bladzijde laat iedere keer een andere
groente in de hoofdrol schitteren, met
eenvoudige recepten die iedereen moet kunnen
maken. Met mooie groenten en ingrediënten
uit ons dorp.
Vandaag in de hoofdrol: spruitjes
De een is dol op spruitjes, de ander denkt nog
steeds dat het niet lekker is. Daarom voor alle
twijfelaars, drie uitdagende spruitenrecepten
en handige tips.
Gerda’s favoriet: Spruiten met pindasaus
Voor 2 personen neem 500 gram spruitjes.
Maak pindasaus volgens de beschrijving op de
verpakking. Schoon, was en kook de spruitjes
beetgaar. Giet af en laat goed uitlekken.
Serveer de spruiten met de pindasaus in een
bakje op het bord, zodat deze als dipsaus kan
dienen. Wij kozen voor kant-en-klare Wijcko
uit de Dagwinkel.

spruitjes af en laat goed uitlekken. Giet ruim
saus over de spruitjes en serveer. Wij kozen
voor een oude komijnekaas van de lokale
kaasboer.
Variatietip 1: geen komijnekaas in huis? Neem
gewone kaas en voeg ruim gemalen komijn
toe.
Variatietip 2: zonder kaas en melk: strooi ruim
gemalen komijn over de gekookte spruitjes.
Favoriet van een voorbijganger:
Spruiten met spekjes en walnoten
Voor 2 personen: neem 500 gram spruitjes.
Maak de spruiten schoon, was en kook
beetgaar. Snijd 125 gram (zuurkool)spek in
blokjes (wij kozen voor gerookte spekreepjes).
Doe olijfolie voor bakken in een koekenpan,
voeg 1 of 2 tenen geperste knoflook toe, bak
de spekblokjes, voeg de spruiten toe en warm
mee. Voeg vlak voor het serveren 6 walnoten
of pecannoten grofgehakt toe en schud
nog eenmaal om. Wij gebruikten
walnoten uit eigen tuin.
Variatietip: Voeg vlak voor de
spruiten ook krielaardappeltjes,
sperziebonen en rode paprika in
grove stukken toe. Als deze gaar
zijn, de spruiten toevoegen.
De praktijktest
We kookten al deze drie recepten
en lieten enkele jongeren (15, 18
en drie 40 plussers) proeven, met
gekookte aardappel en een saucijs
met jus. Dit is de top 3 van de
ervaren spruiteneters:
1. Spruiten met komijnekaassaus
2. Spruiten met spekjes en walnoot
3. Spruiten met pindasaus

Marian’s favoriet:
Spruiten met komijnekaassaus
Voor 2 personen: neem 500 gram spruitjes.
Voor startende spruiteneters, neem de helft.
Maak schoon, was en kook. Maak een kaassaus
door 40 gram roomboter te smelten, voeg 40
gram bloem toe en roer tot een gladde saus,
laat 3 minuten garen, maar niet bruin worden.
Giet hier al roerende langzaam een halve liter
melk bij en breng de saus weer aan de kook.
Laat zachtjes 10 minuten koken onder af en toe
roeren. Voeg 150 gram geraspte komijnekaas
toe en laat deze al roerend smelten. Giet de

De startende spruiteneter heeft een
andere top 3:
1. Spruiten met pindasaus
2. Spruiten met komijnekaassaus
3. Spruiten met spekjes en walnoot
Spruitenfeiten
• De meest smaakvolle spruitjes zijn de
kleine spruitjes. Ze hebben een nootachtige
smaak. Het is wel meer werk om ze schoon
te maken.
• Spruitjes schoonmaken: snijd de stronkjes
van de spruiten en verwijder de lelijke
blaadjes. Was ze grondig. Kerf vlak voor het
koken een kruisje in de basis.

• Breng water aan de kook, kook de spruiten 3
minuten en giet het water af. Zet ze opnieuw
op met kokend water en kook de spruiten in
5 minuten beetgaar of 10 minuten gaar.
• Spruiten zijn supergezond, ze bevatten
4x meer vitamine C dan doperwten en
15x meer dan sperziebonen. Deze kleine
vitaminebommetjes helpen je de winter
door.
Groen en duurzaam
Groen is de kleur van groente, maar ook de
kleur voor de natuur. Daarom willen we deze
pagina graag koppelen aan enkele duurzame
tips.
• Doe je boodschappen lokaal, dat kan dan
vaak op de fiets. Dat deden wij ook voor de
test.
• Kies voor lokaal verbouwde of geproduceerde
producten, dan hoeft er minder energie in
het transport te worden gestoken.
• De lelijke blaadjes van de spruiten kunnen
op de composthoop, naar de kippen of in de
groene container.
• De overgebleven spruiten (1,5 opscheplepel
vol)
werden
de
volgende
dag
als
tussendoortje met wat walnoten gegeten.

Oranjevereniging
De feestweek begint steeds meer vorm te
krijgen. In sommige straten gaat het heel goed
maar in andere is het nog wat stiller. Toch
hopen we dat ook in deze straten een paar
mensen de kar willen gaan trekken om zo een
mooi verlicht dorp te krijgen.
Wij als Oranjevereniging hebben van een aantal
straten hun onderwerp gekregen namelijk:
• beroepen / hobby
• diep in de zee
• noordpool
In deze klepper zit iets speciaals namelijk een
roze bladzijde. Dit is een oproep voor een
heuse metamorfose die we weggeven op de
lady’s night in de feestweek.
Wil je zelf deze metamorfose winnen of weet
je iemand die dit verdient, geef deze persoon
dan snel op.

Marian Bosma en Gerda van Buuren
Ook zullen we weer een lampionnenoptocht
houden. Dit willen we doen op de verjaardag
van prinses Beatrix op 31 januari 2014 om
19.00 uur vanaf het partycentrum.

1755  9
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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

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

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

Onlangs hebben onze leden een brief gekregen
of ze de contributie weer over willen maken,
bij de leden met een machtiging is het in
november afgeschreven. Velen van u hebben
het al overgemaakt. Heeft u het nog niet
gedaan, zou u het dan zo spoedig mogelijk
willen doen? Onze hartelijke dank voor deze
financiele steun.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en veel
denk- en knutselplezier in 2014.
de Oranjevereniging

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De
Kraanvogel
Open:
di + za
10.00 – 17. 00

The Careercoach ondersteunt u bij:
Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

en
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
tel: 0345-648106 of 06-13703549
email: info@thecareercoach.nl
website: www.thecareercoach.nl
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Sinterklaas 2013

"Uw tanden mogen gezien worden"
Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl
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Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
De eerste najaarsstorm hebben we gehad.
Rakelings langs ons heen ging die storm. Wijk
bij Duurstede en Culemborg waren in het
landelijke nieuws, maar ik hoorde dat er ook
in Everdingen schade was. Rijdend van werk
naar huis zag ik naast de snelweg in Bolgarije
ook een plukje bomen dat recent afgebroken
leek te zijn. Het is tijd om voorzorgen te nemen
(eigenlijk al wat aan de late kant): de vleugels
uitslaan en naar warmere streken trekken
is niet iedereen gegund. Kun je niet weg,
dan moet je een goed en veilig onderkomen
zoeken. De dieren in de natuur doen beide: de
een gaat, de ander graaft zich in een hol of
kruipt weg op een beschutte plek.
Wij mensen willen toch wat gezelligheid. Er af
en toe even uit voor een boswandeling op een
mooie herfstdag, voor een strandwandeling
tijdens een storm, voor een mistige ochtendfietstocht of… voor een avondje mooie plaatjes
kijken en bijkletsen. Dat laatste kan weer volop
in De Schaapskooi. Op de volgende donderdagavonden zijn er weer gastsprekers:
5 december komt Wiggele de Haas vertellen
over de Biesbosch en dan met name over de
ontwikkelingen in de Noordwaard. Deze polder
blijft deels landbouwgebied, maar een deel
wordt vergraven en heringericht met kades
en een breed doorstroomgebied waar bij
hoogwater het water alle ruimte gaat krijgen.
De inrichting gaat terug naar het krekengebied van rond 1900. De grootste verandering
is dat het gebied, dat vlak achter Werkendam
ligt, een buitendijks gebied wordt. Er ontstaat
zo nieuwe natuur en daar kan Wiggele enthousiast over vertellen.
19 december komt Paul van Hoof. Hij
laat ons kennismaken met De Brenne, een
regionaal park in Frankrijk zo’n 300 km ten
zuiden van Parijs. Paul van Hoof is professioneel natuurfotograaf en bioloog. Zijn foto’s zijn
te vinden in tal van boeken en tijdschriften. Hij
won verscheidene internationale prijzen met
zijn foto’s. U zult zien: deze avond gaat u echt
genieten.
Met de komende feestdagen voor de deur wijs
ik u graag nog eens op de producten die te koop

zijn bij de Natuur- en Vogelwacht. Flessen met
onbespoten sap, jam, wijn en natuurlijk leuke
dingen voor de jonge en oudere natuuronderzoekers. Kom eens kijken in De Schaapskooi.
Ook kerstpakketten behoren tot de mogelijkheden. Bestel het op tijd.
Kleurrijke herfstdagen wenst het bestuur van
de Natuur- en Vogelwacht u toe.

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

DJS KLUS TOTAAL
0345 – 64 35 50
Bert de Jongh
Schoonrewoerd

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

13. Een slechte eigenschap van mezelf: Ik ben
erg ongeduldig
14. Mijn favoriete vakantie: Ik ga altijd naar
Renesse, maar zou graag naar Griekenland
willen.
15. Mijn favoriete muziek: Ik vind alles wel leuk
haha
16. Mijn favoriete broek: Lichtgrijze broek van
de H&M
17. Het leukste in het dorp: De s’woerdse markt
18. Dit wil ik worden: Beveiliger
19. Dit moet anders in het dorp: Bushokjes of
overkappingen bij de bushalte
20. Tip voor jongeren: Leef je eigen leven zoals
jij dat wilt
21. Volgende vragen aan: Roos van den Berg

1. Naam:

Thanee van den Oever
2.
3.
4.
5.
6.

Leeftijd: 18 jaar
Broers/Zussen: 1 zusje Ashley
Hobby’s: Soms boeken lezen
School: ROC MN Opleiding: Beveiliging
Leukste vak op school: De praktijklessen van
beveiliging
7. Ik heb een hekel aan: Mensen die liegen
8. Mijn favoriete sport: Voetbal, maar daar
ben ik helaas dit jaar vanaf gegaan
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
10. Ik lust geen: Spruiten
11. Ik ben gek op: Zingen & Gek doen haha
12. Ik word kwaad als: Mensen mij in de zeik
nemen

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

Binnenwerk
van de Kerk
Zaterdag 2 november 2013 was het zover; de
start van het BWK. We hebben er lang naar
uitgekeken en dan lijkt het wel een explosie
als het eenmaal zover is. En daar leek het
zaterdag 2 november op. Een explosie van
enthousiasme. 10-tallen vrijwilligers melden
zich zaterdagmorgen om het kerkgebouw te
ontruimen. De organisatie had de zaken goed
voorbereid en al gauw ontstond er een goede
samenwerking tussen de vele vrijwilligers
en was het een drukte van jewelste.

Verwarmingen werden doorgezaagd, banken
gedemonteerd, kerkbanken in de vrachtwagen
geladen, gordijnen moesten het ontgelden en
de bekabeling van diverse installaties hadden
hun langste tijd gehad. Oude radiatoren
werden opgeofferd aan het oude ijzer. Dit alles
met als resultaat dat de kerkzaal om 12.30
uur eigenlijk zo goed als leeg was. De kop was
eraf; en nu de rest.
Ja inderdaad, dit is nog maar het begin.
Er moet nog ontzettend veel gebeuren. De
achterliggende weken zijn vele vrijwilligers uren
en uren bezig geweest om de kerkbanken van
hun oude verfjasje te ontdoen. Eerst dachten
we alleen op te schuren, maar gebleken is dat
de kwaliteit van de laklagen van een niet al
te goede kwaliteit zijn geweest en
het voor het eindresultaat beter is
om het geheel te verwijderen. En
als je daar uren mee bezig bent,
ontdek je pas hoeveel hoekjes
en randjes een kerkbank wel niet
heeft. Ondertussen worden de
nieuwe onderdelen voor de banken
door de aannemer klaargemaakt
om zo te zorgen dat we straks onze
banken weer compleet hebben.
De oude dekvloer moest eruit en
misschien heeft u het gezien, ook
alle asbesthoudende materialen
zijn deskundig verwijderd. Al met
al een prachtig werk, hetwelk door
de inbreng van de vele vrijwilligers
mogelijk is. We houden u middels
de Klepper op de hoogte van de
voortgang, maar als het licht brandt
of wanneer de deur openstaat,
loop gerust eens binnen, er is
allicht iemand die u te woord zal
staan. En wilt u graag een handje
meehelpen laat het ons dan even
weten.
Mannen event
In de vorige Klepper hebben we
u iets verteld over het te houden
mannen Event Het was een
geweldige middag. Hadden zich
woensdag nog maar 20 mannen
opgegeven, zaterdag waren het
er vijftig. Vaders met hun zonen,
ouderen en jongeren. In teams
moest men een
vaar-waardig
vlot bouwen, en dan ook nog
zorgen dat het brandhout weer
droog terugkwam om zo je eigen
eten te koken op een heus vuur.

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

Maresa’s Haar & Zo
Prinses Amaliastraat 1a
4145 KX Schoonrewoerd
Tel: 06-42640880
www.maresahaarenzo.nl
Facebookpagina: Maresa's Haar & Zo

Openingstijden:
Maandag
09.30 -21.00
Dinsdag
09.00 -13.00
Woensdag
09.30 -17.30
Donderdag
09.30 -21.00
Vrijdag
09.30 -20.00
Zaterdag
09.00-12.30

x
x
x

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

bouwen zonder zorg
Vrijblijvend offerte
9Nieuwbouw
9Verbouw
9Onderhoud
9Renovatie

 Huidverzorging en – verbetering
 DeÀnitief ontKaren  Make-up en Visagie
 Afslanken: Power Slim | Power Fit
SlimLine POD nieuw in Nederland

Meent 50 | 4141 AD Leerdam

Willem

Middag

06- 54278015 / 0345- 642325
info@wilmid.nl www.wilmid.nl

T 0345 72 49 05

E info@lapeausatin.nl W www.lapeausatin.nl

Handige
mannen
bouwden
een steenoven om de warmte
optimaal te gebruiken, een
ander braadde het vlees voor
de groep en na een uur konden
we aan de heerlijke maaltijd
beginnen. Ondertussen werd
er door die en gene gedoucht,
omdat de verleiding om even
te water te gaan niet kon
worden onderdrukt. En dan
afsluiten met warme griesmeel
met bramensap. Dat bracht
bij vele mannen weer oude
herinneringen boven en gaf
weer voldoende gesprekstof.
Kortom opnieuw mogen we
terugzien op een BWK activiteit
die verrassend verbindend was.
Mannen bedankt.
U zou kunnen denken dat we
door al die werkzaamheden
geen tijd meer hebben voor
de leuke BWK-acties. Niets
is minder waar want u heeft
de uitnodiging voor het BWK
pannenkoekenfeest ontvangen
en wanneer u dit leest is dat
alweer achter de rug. Ik weet
dat de voorbereidingen in
volle gang zijn en als u er bij
bent wordt het zeker weer een
succes.
Wie houdt er niet van een
prachtig bloeiende Amaryllis.
4 bloemen uit één bol. Leuk
om te hebben, maar misschien
nog leuker om weg te geven.
De jongeren kwamen met een lijstje langs de
deuren van familie, buren en vrienden. Zijn ze
bij u niet geweest en u wilt toch ook genieten
van de deze prachtige bloem, neem dan even
kontact op met Peter Sterk (642559)

Per poststuk € 0.45. Inleveren bij de bekende
adressen van 9 tot en met 19 december: Van
Buuren fruit, de Lichtkring, Kerkelijk Centrum,
Dorpsstraat 31 en de Pastorie.

En nu gaan we weer richting het einde van
het jaar. Een periode waarin, ondanks alle
moderne communicatie- middelen, er nog
veel traditionele kaarten worden verzonden.
En wanneer u de kosten in de hand wilt
houden laat deze dan bezorgen door onze
BWK postbezorgactie. We kunnen uw kaarten
bezorgen in Schoonrewoerd, Leerdam, Hei-en
Boeicop, Zijderveld, Everdingen en Hagestein.
We bieden u bezorggarantie vóór de feestdagen
en zoals u van BWK gewend bent lage prijzen.

Soms vragen we ons wel eens af waar de
mensen de energie vandaan halen.
Maar
ook dat u steeds weer de moeite neemt om
onze activiteiten te bezoeken. We zien de
kerkrenovatie als een middel in de handen
van God om met u en anderen in contact te
komen. Onze activiteiten als momenten van
ontmoeting, als momenten om te delen. Delen
in de Liefde van Jezus Christus, want wie van
die Liefde iets kent wil niets liever dan daar van
delen.

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

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470

Gekozen tot de leukste
winkel van de gemeente
Leerdam
Elke dag leuke aanbiedingen
te bekijken op www.topslagerdick.nl

Wintermaaltijd
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Alvast vooruitlopend op de activiteiten
van volgend jaar attenderen wij u op de
wintermaaltijd. Deze maaltijd, ook deze keer
weer geheel verzorgd door de jeugd van onze
gemeente, vindt plaats op 24 januari 2014.
Hou deze datum nu alvast gereserveerd in uw
agenda. U die al eerder bij deze maaltijd was,
weet hoe groot het succes hiervan is. Bent u
nieuwsgierig geworden, t.z.t. ontvangt u de
bekende BWK flyer weer en kunt u zich voor
deze maaltijd opgeven.
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HUISWERKBEGELEIDING
voor kinderen op de basisschool
Veel ouders van leerlingen op de basisschool
hebben er tegenwoordig mee te maken;
HUISWERK !!
• Spellen en lezen.
• Tafels en rekenen.
• Aanleren van plannen en structureren van
huiswerk.
• Eenvoudig Engels, topografie en andere
leertaken.
• Werkstukken maken en spreekbeurten
voorbereiden.
Als uw kind op advies van de juf of meester
thuis met regelmaat moet oefenen met lezen,
spellen en/of rekenen kan dat een hele opgave
zijn. Kinderen hebben meestal geen zin om
in de boeken te duiken en ouders hebben niet
altijd de tijd om hun kids te begeleiden. En als
ze de tijd wel hebben, vinden veel ouders het
prettiger om leuke dingen met hun kinderen te
doen.
HERKENBAAR ?
Het is mogelijk om mij hiervoor in te schakelen.
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken
en heb daar ook de tijd en het geduld voor. Het
is voor mij mogelijk om 1 op 1 met uw kind te
oefenen.
Ik ben geen bevoegde onderwijsprofessional,
maar ik beschik over voldoende opleiding
en ervaring om uw kind te helpen bij deze
leertaken. Neem gerust vrijblijvend contact
met mij op als u meer wilt weten.
Met vriendelijke groeten,
Liesbeth Swaanen
06-18024527

Hallo allemaal,
Ik ben Lieke de With en ben 10 jaar.
Ik vind voetballen super leuk en daarom
ga ik jullie iets vertellen over een leuke
woensdag die ik heb gehad.
’s Morgens moest ik naar school en ik
was best wel zenuwachtig want ik had een
schoolvoetbaltoernooi en daarna moest ik
naar een selectie training van de KNVB.
Ik kon jammer genoeg niet helemaal mee
doen aan het schoolvoetballen want ik
moest ook naar de selectie training in
Hendrik Ido Ambacht.
Bij de KNVB maakten de trainsters teams
en moesten we 4 keer een kwartier voetballen, zonder pauze, best wel vermoeiend
maar het lukte wel.
Ik geef dit tienerdagboek door aan Tessa
Kemkes.
Groetjes Lieke

Nieuwsbrief november Ad & Tineke’s dagwinkel

Stripverhaal
In iedere “Klepper” wordt er een strip geplaatst over de dagwinkel. Op een ludieke manier proberen
we onze extra services onder de aandacht te brengen. Soms gaat het over een actualiteit in het dorp.
Soms proberen we iets ter discussie neer te leggen. Nadenken over de gewonen dingen.
Boodschappen thuisbezorgen doen we al jaren. In zomer en winter! Dus als het glad is of er ligt
sneeuw: bel 0345 64 1202. Wij brengen de boodschappen gratis thuis! Waarschijnlijk niet op de fiets.
Website
Met ‘ring teleshopping’ waren we zo’n beetje de eerste winkel waarbij je online boodschappen kon
bezorgen. Onze oude website was ongeveer 10 jaar oud. Tijd om te vernieuwen volgens onze
dochters. De site was een beetje ouderwets geworden. In november starten met een volledig nieuwe
website. Ook worden we actief gestart met facebook, twitter en nieuwsbrieven.
Later zal er ook weer een webwinkel aan worden toegevoegd, voor mensen uit het hele land die
geen Silvo paprijst meer kunnen kopen in hun eigen dorp of stad. Ook hopen we snel een digitale
agenda te kunnen toevoegen voor alle verenigingen, scholen, kerken en organisaties . De bedoeling
is dat we met elkaar rekening houden als er iets wordt georganiseerd.
Schoenreparatieservice
Nieuw! Na de stomerijservice en de fietsreparatieservice van ‘Fietskees’ , kunt u nu ook uw
schoenen, waar u eigenlijk nog geen afscheid van wilt nemen, laten repareren . We hebben hierover
afspraken gemaakt met een deskundige schoenmaker. Voor donderdag gebracht is de andere week
retour. Uiteraard altijd vooraf een prijsopgave. Bij twijfel is er altijd telefonisch overleg tussen de
klant en de schoenmaker.
Streeck
Nieuw in ons assortiment: een twintigtal streeckproducten. Sommigen met een etiket van het dorp.
Alle artikelen zijn gemaakt zonder geur- kleur en smaakstoffen. Leuk om te geven en om te krijgen.
Kerstpakketten
Sint Nicolaas is in het land, maar wij zijn al weer druk met relatiegeschenken. Wilt u ook een pakket
samenstellen? Eén of 100: we doen het altijd met passie en plezier. Een eigen kado erbij is geen
probleem.
Kerstbomen
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer kerstbomen. Op het plein voor de winkel staan er voldoende.

Graag tot ziens,
Ad & Tineke de Jong

Kerstmarkt
Gereformeerde
Kerk
De activiteitencommissie organiseert dit jaar
de kerstmarkt op:
Zaterdag 14 december
Van 9.00 uur tot 13.00 uur
“De Rommelschuur” (Overheicop 1)

UITNODIGING

Kerstboom optuigen
De donkere dagen voor de kerst komen er weer
aan. Het wordt al een jaarlijkse traditie om op
het dorpsplein een kerstboom te plaatsen.
De breiclub “De Tikkende pennen” is al druk
bezig met het breien van kerstversiering.
Restjes wol zijn van harte welkom.
Op zaterdag 14 december bent u
om 17:00 uur van harte welkom op
het dorpsplein om de kerstboom
gezamenlijk op te tuigen.

Er zijn allerlei kerstartikelen
te
koop
zoals;
verlichting,
kandelaars, beeldjes, kerstballen,
enz. enz. De kerstbloemstukjes
staan binnen uitgestald, wees er
snel bij, want op = op.
Tijdens uw bezoekje kunt u op
ons overdekte en verwarmde
terras terecht voor koffie/thee
met cake of gebak. Natuurlijk is
er ook weer erwtensoep en zijn er
broodjes hamburger te koop. Via
een intekenvel worden er enkele
mooie prijzen verloot.
De kinderen van de jeugdclubs zullen op
maandagavond 9 december huis aan huis in
het dorp plantjes te koop aanbieden. Dit keer
geen kerststerren, maar we hebben gekozen
voor rode en witte cyclamen. In tegenstelling
tot vorig jaar komen we niet meer in de
buitenwijken langs.
In De Rommelschuur kunt u terecht voor alle
andere tweedehands goederen. We hebben
o.a. huishoudelijke artikelen, schilderijen/
lijsten, lampen, vazen, elektra, prullaria, oude
en antieke spulletjes, kleding, schoenen, kleine
meubels, enkele nieuwe artikelen en heel veel
boeken.
De opbrengst is bestemd voor onze kerk. Een
deel van de opbrengst gaat naar “Sabatu”, dit
is een revalidatiecentrum in Indonesië. We
hopen weer verschillende kinderen te helpen
met operaties, fysiotherapie, protheses enz.
In de schuur kunt u foto’s zien van de kinderen
voor en na de behandeling.
Onze Rommelschuur is elke tweede en laatste
zaterdag van de maand open. U kunt op deze
dagen ook spullen brengen. Na de kerstmarkt
zijn we ook nog open op zaterdag 28 december
van 9.00-12.00 uur. In het nieuwe jaar starten
we weer op 11 januari.

Kinderen kunnen ter plekke een
kerstversiering maken. Natuurlijk is
eigen creativiteit ook toegestaan. We
vinden het leuk als de oudere jeugd
er ook is om te helpen met ophangen.
Hopelijk is de brandweer weer in de
gelegenheid om met een hoogwerker
de verlichting en versierselen in de
boom te hangen.
We vinden het gezellig om de boom met zoveel
mogelijk belangstellenden te versieren onder
het genot van een hapje en drankje. We zien
jullie graag op 14 december!

in wintersfeer
Proef en beleef de wintersfeer in onze landwinkel
aan de Dorpsstraat in Schoonrewoerd op
zaterdag 14 december.
Van 10.00 uur tot 15.00 uur wordt voor iedere
klant een versgebakken appelflap ter plaatse
bereid, door de meester “koekenbakker”
Zwart. Dit alles begeleid met heerlijke winterse
drankjes.
Natuurlijk hebben we een ruim assortiment om
het tijdens deze feestelijke dagen, ook bij u
thuis gezellig te maken.
Tot dan!

Kerstnacht
samenkomst
Sparen voor koekenpannen
bij Ad & Tineke’s dagwinkel
Vanaf maandag 2 december
kunnen alle
klanten van Ad & Tineke’s dagwinkel acht
weken lang sparen voor schitterende koekenpannen. Wij hebben 3 stijlvolle pannen voor
u geselecteerd. Koekenpannen van 24 en 28
cm en een wokpan van 28 cm. De pannen
zijn geschikt voor alle warmtebronnen (gas,
elektrisch, inductie, keramisch en halogeen)
en vaatwasserbestendig. Daarnaast zijn de
pannen voorzien van een kras- en slijtvaste
keramische anti-aanbaklaag. Deze laag is
harder en gladder dan de normale kunststof en
Teflon anti-aanbaklagen.

Vanaf 2 december wordt er weer flink
gerepeteerd door het projectkoor voor de
kerstnachtsamenkomst. Het koor Zout vormt
de basis en wordt ook dit jaar weer uitgebreid
met vele enthousiaste alten, sopranen, tenoren
en bassen. Gedurende vier maandagavonden
studeren zij een prachtig repertoire in dat op 24
december ten gehore wordt gebracht. Inmiddels
is dit een ware traditie in Schoonrewoerd
geworden.

U bent allen van harte welkom, zowel bij
het projectkoor als bij die samenkomst op
24 december. Voor het projectkoor kunt u
zich opgeven bij: Johan van Keulen 642068,
johan.keulen@planet.nl of bij Christel Lodder
06-31990739, christella1968@hotmail.com.

Spaarmethode
Bij elke € 10,00 aan boodschappen* ontvangt
de klant een spaarstempel op de speciale spaarkaart. Bovendien ontvangt de klant bij diverse
producten een extra stempel! Bij 16 stempels
is de spaarkaart vol en kan de klant met een
geringe bijbetaling een prachtige koekenpan
uitzoeken. Zolang de voorraad strekt.
* rookwaren, emballage en andere wettelijk
verplichte artikelen zijn uitgesloten.
De spaaractie loopt tot en met zaterdag 25
januari 2014. Genoeg tijd dus om alle koekenpannen bij elkaar te sparen. Voor meer informatie kijkt u op www.lekkermakkelijk.nl.

Voor de samenkomst op 24 december geldt:
Kom! Kom met velen en kom goed op tijd!
Want het wordt mooi en druk, dat heeft de
ervaring ons geleerd. Dit jaar komen we samen
in De Lichtkring en met het thema van dit jaar:
“Een stralende ster”, zijn we verzekerd van veel
licht. Dat is zeer welkom in deze donkere dagen,
in deze wereld. De kerstnachtsamenkomst is
een gezamenlijk initiatief van de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk van
Schoonrewoerd.
Noteert u alvast: 24 december 21.30 uur
kerstnachtsamenkomst in De Lichtkring. De
deuren staan open vanaf 21:00 uur.
Wilt u mee komen zingen: maandagavond
2 december, 9 december, 16 december en
23 december wordt er vanaf 19:30 uur in
De Lichtkring onder leiding van Polien Fijan
geoefend. Hartelijk welkom.

Particuliere verkoop van
bomen, struiken en hagen.
Aan de Diefdijk 18 te Schoonrewoerd

Verkoop van allerlei soorten zoals:
x Dakplantaan
x Beukenhaag
x Fruitbomen

Beste kwaliteit bomen tegen
scherpe prijzen
Tip : Plant uw boom of struik in de maanden
oktober t/m april. Dit scheelt in prijs en is beter
voor uw boom of stuik.
Vraag naar de mogelijkheden of advies.
Evert van Brenk tel: 0643554916
Mail : evertvanbrenk@kpnmail.nl

Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhoudsbeurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers,
stenenknippers en trilplaten.
Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.
Dealer van:

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

Zorgbed
Houston
✓ Elektrische hoog/
laag verstelling
✓ Zes kleuren mogelijk
✓ Met wiel en rem
✓ Elektrisch verstelbare
bodem bij rug en
knieholte
✓ Inclusief metalen
bodem
✓ TUV gekeurd frame
✓ Standaard met
papegaai
✓ Maximaal gewicht
patiënt 170 kilo

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

H

ouston is een praktisch zorgbed. Dit elektrisch verstelbare hoog/laag bed met elektrisch verstelbare bodem
biedt u bijvoorbeeld gemak bij zorg in thuissituaties. Er
zijn verschillende bijpassende meubelen leverbaar.

Contact
Den Besten
Burg. Jhr. Hoeufftlaan 10 b
4132 EB Vianen
Tel: 0347-372391

Dorpstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

[H]EERLIJK
SLAPEN
WATERBED
OF
BOXSPRING?

Kom bij ons proef liggen en voel het verschil tussen een
waterbed en boxspring.
Wij helpen u graag het bed te vinden wat bij u past. U kunt
rekenen op een eerlijk en betrouwbaar advies.
0345-631166

www.vanzantenwonen.nl

1. Naam: Sandra Bel

2.
3.
4.
5.

Adres: Kerkeland 6.
Geboortedatum: 31 juli 1974.
Geboorteplaats: Leerdam.
Beroep: verzorgende in de kraam- en
bejaardenzorg.
6. Getrouwd met: Jan Willem.
7. Kinderen: Nathan, Aron en Tirsa.
8. Huisdieren: konijn, hamster en muis.
9. Hobby’s: boek lezen, joggen en wandelen.
10. Leuk in je werk: zorgen voor iemand daar
waar iemand het zelf niet kan.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: het onregelmatige.
12. Lievelingsmuziek: Sela, Trinity.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk: dokter Tinus.
14. Favoriete lectuur/boeken: de Eva en
romans.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
joggen met de buuf.
16. Lievelingseten: varkenshaassaté.
17. Mooiste auto: m’n Yaris.
18. Mooiste/leukste vakantieland:
Frankrijk.

19. Favoriete vakantiebesteding: een boek
lezen met mijn voeten in de Drôme en met
het gezin op avontuur in een kloof.
20. Wat vind je van politiek: moeilijk maar
noodzakelijk.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: streekkranten voor nieuws uit de
streek, de rest in het Nieuws.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Jan Willem werkte er
en toen wij trouwden was er een huis voor
ons aan de Masada.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: waar ik mogelijkheid
heb, help ik.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: De
Wiel.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
Hovo-terrein.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd:
mogelijkheid om te sporten voor kinderen
na school.
27. Leuk
aan
Schoonrewoerd:
kleinschaligheid, dat je de dagelijkse
boodschappen kan doen op het dorp.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
dat er door onduidelijkheid verkeerde
meningen komen, niet zo handig voor de
sfeer.
29. Waar ben je trots op: ons gezin.
30. Waar heb je spijt van: geen idee.
31. Wie bewonder je het meest en waarom:
mensen met veel geduld, dat is wel handig
bij opvoeden/in het leven.
32. Wat is je hartenwens en waarom: dat
onze kinderen een fijn leven hebben met
ups en downs, maar toch opgroeien tot
mooie mensen.
33. Voor het laatst gehuild: je hebt zo
weleens van die momenten…
34. Leukste jeugdherinnering: tijd hebben,
onbezorgd zijn.
35. Droomvakantie: op een eiland met witte
stranden, huisje aan zee.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: ik zie
wel wie er op mijn pad komt.
37. Waar maak je je boos over: onrecht.

38. Waar ben je blij mee: lieve mensen om
mij heen.
39. Waar heb je moeite mee: veroordeling.
40. Welke hoop koester je: gezond blijven.
41. Goede eigenschap: zorgzaam, betrokken.
42. Slechte eigenschap: weinig geduld.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken:
ons gezin en de lieve mensen om ons heen.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: dat kinderen zich verliezen in games.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: onder gezinnen verdelen waar de
moeder/vader zonder werk zit.
46. Gouden tip voor de Klepper: met veel
liefde doorgaan!
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: is,
denk ik, zo inmiddels wel bekend.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd zou
zijn: een sporthal en een voetpad langs de
Kerkweg.
49. Vraag van Peter van Klei: Hoe hebben
jullie de wisseling van ‘De Regenboog’
naar ‘De Noach’ ervaren? En hoe is
het jullie hierbij vergaan? Na de eerste
schok is het voor ons positief verlopen.
Mede dankzij de inzet van meerdere
partijen voelen wij en vooral Tirsa ons
inmiddels ‘thuis’ in onze nieuwe situatie.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Kees de Korte.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe kijk jij terug
op de 1e fase van de overgang van de
school? En hoe kijk jij naar de volgende
fase?

Gezocht: Nieuwe leden
Badminton Vereniging Schoonrewoerd heeft
leuk nieuws. Sinds de zomervakantie zijn we
naar een andere locatie verhuisd. We spelen
nu in de Sporthal de Copper te Hei- en Boeicop.
We beschikken nu over meer speelvelden,
daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden.
Wij trainen op de dinsdagavond van 21:15 tot
22:45 uur.
Wil je graag een shuttle raak
slaan, kom dan gezellig bij
ons badmintonnen.
Voor meer informatie kunt
u bellen naar Petra van
Dieren. Tel: 0345-642141 of
mailen naar petrawim11@
hotmail.com. Langs komen
op de dinsdagavond om zelf
even een kijkje te nemen
mag natuurlijk ook.

Adres van de Copper:
F.A. van Hallstraat 1 te Hei en Boeicop.

PRINSES BEATRIX FONDS
De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds
heeft in Schoonrewoerd het mooie bedrag
van € 520,79 opgebracht.
Alle gevers en collectanten:
Heel hartelijk bedankt.
Hartelijke groet,
Petra den Braber

Voor het aanbrengen, vervangen
en repareren van:
* Zinken dakgoten, daken en gevels
* Koperen dakgoten, daken en gevels
* EPDM dakbedekking
* Bitumen dakbedekking
Kerkstraat 10, 4126 RS te Hei- en Boeicop t: 06- 44516294, e: acbrouwer@live.nl
www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nl

Kinderboekenweek

Beste bewoners van Schoonrewoerd en
omstreken,
Inmiddels zijn we als school een aantal maanden
bezig. Het eerste rapport hebben de kinderen
ontvangen en ook het Drempelonderzoek
voor groep 8 is afgenomen. Dit onderzoek
geeft al een voorlopige indicatie van wat de
kinderen beheersen en welk soort onderwijs ze
waarschijnlijk volgend jaar zullen volgen.
Ook de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest zijn al in volle gang.
Dat is ook te zien aan de grote boom in de
hal. Iedere keer hangt daarin weer iets nieuws.
Met de herfst hing hij vol gekleurde blaadjes,
uiltjes en spinnen. Op dit moment hangen er
zwarte pietjes in en de rest van de hal is ook in
Sinterklaasstijl. Zo genieten we met elkaar van
de gezellige sfeer die dit geeft.
Hieronder kunt u verder lezen waar we in de
afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Ik
wens u veel leesplezier!

Voor
de
herfstvakantie
hebben
we op school gewerkt aan de
Kinderboekenweek. Het thema was:
“Klaar voor de start!” Dit had allemaal te
maken met sport en bewegen. In groep
3/4 zijn 4 prachtige tekeningen gemaakt
van wel 2 meter groot! Op elke tekening
staat een sporter afgebeeld en deze
tekeningen hangen nu in de hal.
Groep 5/6 is op bezoek geweest in de
bibliotheek en heeft daar heel veel gezien
en geleerd. In groep 5 t/m 8 hebben we de
voorleeswedstrijd gehouden en daar kwamen
de volgende winnaars uit:
groep 5:
Julian Buijserd
groep 6:
Dieke van den Berg
groep 7:
Rebecca Verhoeff
groep 8:
Anne Swaanen
Zij hebben namens de Ouderraad een mooie
boekenbon ontvangen en ze hebben bij de
afsluiting voorgelezen voor de hele school.
Gefeliciteerd!

Schoolontbijt en Dankdag
Op Dankdag, 6 november, hebben we met
elkaar van een heerlijk ontbijt genoten in de
hal. De Ouderraad had alles weer piekfijn
verzorgd en het was erg gezellig. Bakker
van Klei heeft de broodjes en krentenbollen
geleverd en er was meer dan voldoende. Als u
in zijn winkel komt, kunt u een hele slinger zien
van de bedankkaartjes die de kinderen hebben
gemaakt.

Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, is het vertrouwde
adres voor thuiszorg in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Wij leveren een uitgebreid pakket thuiszorgdiensten.
De medewerkers zijn dag en nacht actief en bereikbaar.

DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS
VERZORGING EN VERPLEGING
DAGVERZORGING
ALARMERING
BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES
HULP BIJ DE HUISHOUDING

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

www.presentthuiszorg.nl

Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Open Vensters

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Het was een mooie gelegenheid om met elkaar
stil te staan bij alles wat God ons dagelijks geeft
aan voedsel, kleding en onderdak. Dat dit niet
vanzelfsprekend is weten we allemaal als we de
beelden op de televisie zien. Daarom hebben
we ook gekozen voor een zendingsproject wat
daar goed bij aansluit:
Sparen voor een speelplein voor Roma
-kinderen (zigeuners) in Servië
Juf Els den Hartog is al 7x in Servië geweest
en heeft daar met deze kinderen gewerkt. Zij
leven daar onder erbarmelijke omstandigheden
en horen bij de laagste laag van de bevolking.
Op het plein van het dorp willen ze nu
wat speeltoestellen plaatsen. Vlak voor de
herfstvakantie was een jongen, Slobodan, uit
Servië bij ons te gast. Hij heeft aan de kinderen
verteld en laten zien hoe de kinderen in Servië
leven.
In de hal hangt weer de bekende thermometer
die de stand aangeeft van het sparen voor dit
project. We hopen uiteraard aan het eind van
het schooljaar een mooi bedrag voor dit doel te
kunnen overmaken.
Bezoek Schaapskooi
De groepen 5/6 en 7/8 zijn in november naar
de Schaapskooi geweest. Het thema was:
”Hoe overleven dieren de winter?” Eerst kregen
de kinderen een diapresentatie en daarna
mochten ze in drietallen allerlei opdrachten
doen aan de hand van foto’s en teksten op grote
paneelborden. Ook stonden er microscopen en
spellen klaar zodat ze steeds bezig waren. De
kinderen hebben er veel van geleerd en de
morgen was ook zo voorbij.

Volleybal toernooi groep 7 en 8
Op vrijdag 15 november is het jaarlijkse
volleybaltoernooi in de Schildkamp in Asperen
geweest.
Groep 7/8 heeft uiteraard ook meegedaan en
zij waren zeer fanatiek. Onder aanmoediging
van vele vaders en moeders hebben ze hard
gestreden. Groep 8 heeft in de poulewedstrijden
1 wedstrijd gewonnen en helaas 4 verloren.
Groep 7 heeft 4 wedstrijden gewonnen en
1 verloren. In de kruisfinales bleken de
tegenstanders toch te sterk. Uiteindelijk kwam

groep 8 op de 17e plaats (van de 24 teams)
en groep 7 op de 6e plaats. Het was erg druk
maar ook erg gezellig.
Kerstfeest: woensdag 18 december
Het feest van de geboorte van de Here Jezus
hopen we met de hele school weer te vieren in
de Gereformeerde Kerk. Inmiddels zijn we al
druk bezig met het oefenen van de liederen en
de musical. U bent van harte uitgenodigd om
dit Kerstfeest mee te vieren.
Woensdag 18 december, aanvang 19.00 uur in
de Gereformeerde Kerk
Een hartelijke groet, mede namens het team
van de Regenboog
Caroline van Reenen – locatieleider CBS
Ichthus Regenboog

Diabetes Fonds
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft in
Schoonrewoerd € 684,24 opgebracht. De
opbrengst is ruim 150 euro hoger dan vorig
jaar. In alle bussen zat meer geld en sinds
jaren is er weer gecollecteerd in Overboeicop.
Alle gevers hartelijk dank!
Nogmaals willen wij de collectanten bedanken
voor hun inzet. Graag zouden we in contact
komen met één of meerdere vrijwilligers die
willen collecteren op de Diefdijk vanaf de brug
over de A2 tot aan “de stoep”.
Met vriendelijke groeten,
Tineke de Jong & Hannie Spaan

Lidmaatschap
DVS
Bent u nog geen lid bent van de
Dorpsvereniging Schoonrewoerd, dan willen
wij ons graag aan u voorstellen en u tevens
vragen om lid van onze vereniging te worden.
De kosten zijn € 7,- per jaar en wanneer het
gezinshoofd 65 jaar of ouder is € 4,- per jaar,
bij voorkeur per automatische incasso.
• DVS komt op voor uw belangen; tijdens het
‘Vragenuurtje’ kunt u uw wensen, klachten
of problemen doorgeven. Bij de jaarlijkse
wijkschouw proberen wij deze punten dan
mee te nemen.
• Wij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor
de gemeente Leerdam.
• Wij willen de leefbaarheid in Schoonrewoerd
graag behouden.
• De Activiteitencommissie organiseert leuke
activiteiten vooral voor de jeugd, o.a. het
Sinterklaasfeest.
• De Speeltuincommissie zorgt mede dat er
voldoende speelruimte is voor alle leeftijden
en dat deze ook netjes blijft.
• De commissie Verkeer en Groen zorgt
ervoor dat verkeersmaatregelen goed en
veilig uitgevoerd worden en er voldoende
groen in ons dorp blijft en dat dit ook goed
onderhouden wordt.
De laatste jaren zijn er in ons dorp veel nieuwe
gezinnen komen wonen en daarom vragen
we u om ons ook te steunen. Alvast hartelijk
bedankt.

VERSLAG VAN DE WIJKSCHOUW
17 oktober 2013
Aanwezig: A. Bienefeldt (gehandicapenplatform),
R. van Dijk (Kleurrijk Wonen), R. van Nisselrooij
(politie), R. Houtman (burgemeester), N. Gros
(raadslid L2000), R.A. Muller (raadslid VVD), K. Boot
(openbare werken), P. Baas (openbare werken), C.
Uittenbogaard (openbare werken), E. ’t Lam (DVS),
G. Middelkoop (DVS), G. de Jong (DVS), L. Verkerk
(DVS)

Parkeerproblemen bij het Café (hoek
Dorpsstraat/Overheicop). Is een gele
streep een oplossing?
Voorlopig proberen om via café-eigenaar
parkeerders te verzoeken om elders te
parkeren, er is voldoende gelegenheid in de
buurt. Er moet minimaal 5 meter vanaf het
kruispunt geparkeerd worden, politie zal het
ook meer in de gaten houden. Gele streep is
geen oplossing. Misschien los- en laadplaats
aanpassen?
Is er nog stankoverlast van de putten in
Dorpsstraat/Kalverweg?
Schoonmaken
kolken ook na bladval, hoe vaak gebeurt
dit?
Nu geen stankoverlast, kolken worden 1x per
jaar leeg gemaakt. Voor incidenten kan er
altijd naar de werf gebeld worden of melding
gemaakt worden via verbeterdebuurt.nl.
Bewoners worden ook gevraagd zelf blad op te
ruimen, vooral wat voor de kolken ligt.
Parkeerbeugel
Dorpsstraat
recht
zetten.
Probleem wordt door Geuf
opgelost, verven in herengrachtgroen.
Werkzaamheden rond Kon. Wilhelminastraat naar tevredenheid afgerond?
Over 2 weken vindt de laatste oplevering
plaats, het gat in het trottoir is gerepareerd.
Er was vergeten om een deksel op de put te
plaatsen. Er kunnen nog knelpunten doorgegeven worden.
Kon. Wilhelminastraat is nu smaller
geworden, levert dit gevaar op voor
fietsers die wel van twee kanten komen?
Op het oog lijkt het smaller maar is het niet,
ter hoogte van de bejaardenwoningen is het
wel wat smaller dus opletten.
Hoe is de situatie nu na hevige regenval,
nog overlast in de wijk?

Na de hoosbuien van afgelopen week zijn er
geen meldingen geweest, wel wateroverlast in
de speeltuin west.
Nieuwe beplanting/boom Kon. Wilhelminastraat/Steenovenweg?
Na de 3e oplevering en wanneer Kleurrijk
Wonen klaar is wordt alles heringericht. Er staat
nu wel overal veel onkruid. De Hemelboom
wordt dan ook vervangen.
Hoe is de situatie in de speeltuin West,
verlichting en extra kolken (nu ook wateroverlast), het lage hekje maar weghalen?
Het lage hekje blijft voorlopig staan, er komt
wel extra verlichting en kolken om het water
af te voeren. Omwonenden vragen om het
bord verboden voor fietsers/brommers in de
speeltuin weer terug te plaatsen dan kan men
ze daarop wijzen.
Afritten stoep nog realiseren:
Pr. Beatrixstraat > Kon. Julianastraat
Pr. Beatrixstraat > Kon. Wilhelminastraat
Steenovenweg (laatste twee huizen) > richting
Ooievaarszoom, Kon. Julianastraat > Brinkstraat (andere kant is wel gedaan)
De gevraagde afritten zullen alsnog geplaatst
worden.
Bewoners klagen nog over het vrachtverkeer (fam. den Besten) door de Kon. Julianastraat. Ook fam. Verdouw geeft overlast
(lost bij fam. Middag). Trottoirs in de Kon.
Julianastraat (bij fam. Stravers).
Fam. den Besten zal nogmaals verzocht worden
om niet de Kon. Julianastraat te gebruiken.
Fietsenstalling nieuwe locatie bushaltes,
beugels naar achteren?
Als de fietsen goed geplaatst worden is er geen
probleem, fietsen staan nu vaak midden op het
trottoir.
Nieuwe bushalte: afvalbak verplaatsen,
verlichting, overkapping/bank?
Dit verzoek zal afgehandeld worden door J. Pin
(gemeente Leerdam), we wachten zijn reactie
af. Er komen in ieder geval 2 afvalbakken.
Bord beter zichtbaar maken dat fietsers
vanaf
de
Dorpsstraat
het
Kortgerecht in moeten, is nu geen duidelijk

zichtbare aanduiding. Bord staat achter
de ANWB-paal en ander bord is slecht
zichtbaar.
Verkeersbord zal naar voren gehaald worden
en het blauwe bord zal vernieuwd worden.
Er zijn 2 leilindes dood (middenberm
binnenkomst Schoonrewoerd bij de melkfabriek), graag weghalen.
Komt waarschijnlijk door het zoutstrooien,
leilindes worden weggehaald en er komt vaste
beplanting in de middenberm.
Drempel bij de Rabobank heeft een vervelende knik, heeft de wegbeheerder er
al naar gekeken? Deze drempel blijft
klachten geven, misschien kunnen de
tegels anders geplaatst worden?
Aanleg is conform de richtlijnen CROW publicatie 172. Met de herbestrating is dit een punt
van aandacht.
Hoe staat het met het hondenpoepbeleid?
Strook tussen Kortgerecht en voormalige
Rabobank graag uitlaatplaats van maken,
bordje plaatsen.
Er worden hier geen bordjes geplaatst, wel zal
de poepzuiger hier schoonmaken (doorgeven
aan de aannemer). Wordt al als uitlaatplaats
gebruikt.
Plaatsen kinderpicknickbank en afvalbak
bij glijbaan Kerkeland (wijkbudget 2013).
Klaas Boot zal dit verzoek doorgeven aan mw.
A. v.d. Wouden (gem.).
Rond Kerkeland verschillende plantenbakken verwijderen en parkeerplaatsen
van maken bij Kerkeland 10 en 2-4? Bij
speeltoestel en oude speeltuin een bordje
plaatsen verboden voor honden?
De bedoelde plantenbakken zullen opgeknapt
worden, er komen geen extra parkeerplaatsen.
Bordjes verboden voor honden plaatst de
gemeente Leerdam niet meer. Hondenbezitters
wel erop wijzen dat de honden alleen bij de
uitlaatplaatsen uitgelaten mogen worden.
Middenhekwerk oude speeltuin oost
verplaatsen naar trapveldje Ooievaarszoom?
Hekwerk wordt niet door de gemeente
verplaatst, de aanwezige beplanting geeft
voldoende bescherming.
Fruitboom (dood) weghalen Masada 21
(achterpad).
Nogmaals wordt toegezegd dat deze boom

verwijderd zal worden.
Plantenbak Masada 1 is gescheurd.
Deze zal gerepareerd worden.
Plaatsen extra plastic container Kerkweg
en vermelden in Het Kontakt waar de
containers staan.
In overleg met omwonenden wordt hier een
container geplaatst, graag in Het Kontakt
vermelden.
Er wordt wel melding gedaan van kapotte/
scheve verlichting maar er wordt niet
gerepareerd.
Er moeten eerst een aantal meldingen zijn voor
er gerepareerd gaat worden, het duurt allemaal
wel erg lang.
Gera de Jong, oktober 2013

Ouderenkontakt
Op 16 oktober waren wij met onze senioren te
gast bij de “Schaapskooi”.
We werden daar ontvangen met koffie en
heerlijke appeltaart. De avond werd geopend
door de heer Labije. Ze hadden voor ons een
leuk programma in elkaar gezet. We deden
een foto quiz met geweldig mooie foto`s van
dieren, landschappen, kerktorens enz. We
konden zelfs een prijs winnen.
Na de pauze mochten we naar de film van
Schoonrewoerd kijken die gemaakt is toen er
nog een wilde ooievaar in ons dorp was. Het
was toen heel bijzonder als je een ooievaar
zag. We kunnen terug zien op een gezellig
avond.
De volgende activiteit van het ouderenkontakt
is de nieuwjaarsreceptie op D.V. 8 januari.
Iedereen vanaf 60 jaar is van harte welkom.
Ook willen we vast de datum doorgeven van de
Lentefair op D.V. 8 maart in het Partycentrum
Schoonrewoerd. Maar daar gaat u nog meer
over horen!
Het Ouderenkontakt

Vroeger deEd ik al mijn
boOdschapPen met
de auto...

Hij is zo servicegericht dat hij
daAr graAg aAn
meEhelpt.

... eEn dagwinkel hebBen die echt
verantwoOrd met het
milieu omgaAt!

...maAr Ad van de dagwinkel maAkte
me duidelijk dat boOdschapPen
doen uitstekend met de fiets kan.

eEn superaAnbieding waAr
ik graAg gebruik
van maAk!

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

Zóóó geweldig,
dat we in ons moOie
dorp....

Herinneringen
Zoals gewoonlijk een stukje over onze trek- of
verkenningstochten met een groep SIA-leden.
Met 2 VW-busjes in het buitenland.
Deze keer toch iets anders dan gewoonlijk.,
met maar ¼ van de groep kinderen van de SIA
en ¾ van de groep kinderen van de wandelclub,
Wandellust, uit Hagestein.

408 treden
Om boven te komen heb je een keus, je kan
met de lift, of eigenlijk met de kabelbaan, en je
kan met de trap. Dit zijn wel om precies te zijn
408 traptreden. Ja, het zijn allemaal kinderen
die op een wandelclub zijn, dus namen we de
trap. Nou daar gaan we dan. Als ik mijn ogen
dicht doe, of eigenlijk hoef ik mijn ogen niet
eens dicht te doen, als ik er alleen maar aan

Geen vreemden
Nu waren dit ook geen vreemden meer voor ons,
want ze waren al een paar keer mee geweest
met een verkenningstocht door Twente en naar
Brabant, in de omgeving van de Achelse Kluis.
En de SIA is wel eens met Sinterklaas bij hen
in het dorpshuis geweest.
Een groepje van hen wilde graag eens met ons
mee naar het buitenland, dat leek ze spannend.
Het waren ook allemaal basisschoolkinderen,
ook een paar jochies. Zelf vond ik het leuk om
nog eens naar Dinant en de Belgische Ardennen
te gaan, op de grens van Frankrijk. De grens
loopt daar zo grillig, zo ben je in Frankrijk en
even verder op de zelfde weg ben je weer in
België. Dus wij eerst naar Dinant langs de Maas
naar de Citadel. De citadel is een steile rots van
+/- 100 m hoog. Boven heb je een prachtig
uitzicht over de Maas.
terug denk, dan hoor ik die kinderen nog
roepen boven over leuning hangend:
Bikkeeeeeer, waar blijfie? Ja, Bikker
waar blijf je? Nu ik was pas halverwege
en stond even te rusten. Wat heerlijk als
je nog zo jong bent en zo sportief om in
één run ruim 400 traptreden te nemen.
Even tussendoor, nu moet ik ineens aan
die moeder denken die zei: Bikker geloof
me nou, de kinderen van nu willen dat
niet meer, ze hebben zoveel andere
dingen ook de schoolkinderen hebben
mobieltjes waar ze alles op kunnen
krijgen, ze hoeven niet meer naar het
buitenland om wat anders te zien.
Jammer!
Rotsblok
Onder tegen te rots staat een kerk, enkele
jaren geleden raakte er een rotsblok los
en viel dwars door het dak van de kerk,
veel schade, er waren gelukkig geen
mensen in de kerk. Nu is er een stalen
net om die rots gemonteerd, zodat er
geen rotsstenen op de kerk en op de weg
kunnen vallen. Uiteraard namen we de
trap ook weer naar beneden.

Mijn vrouw en een groep gingen even de stad
in, maar 4 meisjes kwamen aan mij vragen of
ze de kerk in mochten, of ik met ze mee wilde
gaan, natuurlijk wil ik dat.
Het is een RK-kerk en de meisjes zijn ook
katholiek. De katholieke kerken zijn daar
altijd open, eigenlijk wel goed, als een mens
behoefte heeft om in alle stilte te bidden dan
kun je altijd in de kerk terecht. Nu sta ik niet
helemaal als een kat in een vreemd pakhuis
als ik in een RK-kerk ben, want toen we Poolse
meisjes in huis hadden, zijn we ook wel naar
de katholieke kerk in Everdingen geweest.
Dus ging ik met die vier meisjes naar de kerk,
als je dan ziet dat die meisjes in een bank
knielen op de knielbankjes en gaan bidden en
daarna elk een kaars aansteken die daar op
een tafel staan, ja dan wordt je echt stil, dat
deed me wat. Voor Bikker hoef je je niet te
schamen, Bikker begrijpt ons wel. Het deed me
al wat, toen die meisjes me zo in vertrouwen
vroegen om met ze mee te gaan naar de kerk.
Het zijn tenslotte nog maar schoolmeisjes en
niet van een jeugdclub van een kerk, maar
gewoon van een sportclub en ze weten dat ik
protestant ben.
Kampeerboerderij
Vandaar
gingen
we
naar
een
soort
kampeerboerderij een echte Belgische boerderij
met binnenplaats en dorsvloer.
Voor de grote deuren waar vroeger de wagens
met korenschoven door reden stonden nu een
paar stapelbedden, als je op het bovenste bed
ligt, dan kan je je hoofd door een duivengat
steken die in die deuren zitten, daar moesten
heel wat foto’s van gemaakt worden. Het leek
zoiets als die reclameborden van Van Rossums
troost.
Daar zijn we een paar dagen gebleven en
een dagtochtje naar Bouillon gemaakt, waar
Godfried vandaan kwam.
“Kakelvers” brood
’s Morgens ging ik brood halen bij een warme
bakker, een klein bakkerijtje, hij bakte kleine
hoeveelheden tot in de middag, zodat er steeds
kakelvers brood was. Meestel gingen er een
paar meisjes mee: Als de anderen nog even
lekker lagen te luieren en op hun gemak toilet
gingen maken, stonden Wendy en Chantal
Steehouder en Jolanda en Bernadet de Pijper
al klaar om mee te gaan naar de bakker. Eerst
in de winkel een warm kersvers bolletje eten.
We vroegen of we even in de bakkerij mochten
kijken. De vrouw ging het even vragen en het
mocht. De bakker was van die hele dunne

stokbroodjes (baguettes) aan het maken
(bakken) dit deed hij op of in een lange strook
linnen, daar zaten op kleine afstand zomen in
waar een latje door stak, daar tussen legde hij
een rolletje deeg. Achteraf jammer dat we niet
wat langer gebleven waren om te kijken, want
nu weet ik nog niet hoe die dingen gebakken
worden.
Een keer namen we een paar heel warme
broden mee, je kon ze niet vasthouden, ze liet
ze zo in onze tas glijden. Vlug naar de groep in
de boerderij, je kon alleen heel dikke sneeën
snijden wat boter er op die smelt, wat suiker
er op. Dat was smullen. Maar dat doe je maar
één keer, het brood was zo op, de suikerpot zo
leeg en bijna geen boter meer. En dan vragen
ze nog: is er geen brood meer? Het verhaal
wordt te lang om te vertellen wat we allemaal
nog gedaan hebben in Bouillon, o.a. gekanood
en gezwommen in het riviertje de Samois en
in Givet, dit ligt in Frankrijk en nog veel van
die kleine dorpjes. We hebben veel op een film
staan, maar kunnen deze zelf niet zo bewerken
dat ze in de Klepper opgenomen kunnen
worden.
P.S. Onlangs vertelde een oud SIA-lid dat ze van
de zomer naar Dinant is geweest met haar man
en dat ze ook de trappen naar boven hebben
gelopen. Ze was toen niet met ons meegegaan,
maar ze heeft het nu gedaan, 23 jaar later.
Bikker
Op de foto’s: een groepje uit Hagestein en
Bikker met Wendy en Chantal Steehouwer.

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

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

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

Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308 www.versluisoptiek.nl

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

TE HUUR
Wij hebben twee nieuwe luxe
6-persoons chalets op bungalowpark
“Bospark” in Beekbergen te huur.
“Jip” en “Janneke” staan naast elkaar
op een rustig park aan de rand van
het bos op 300m afstand van de
Loenense waterval en kunnen apart
maar ook samen gehuurd worden.
Het park heeft veel voorzieningen waaronder
o.a. een overdekt zwembad,
pannenkoekenhuis en midgetgolf.
Boek nú voor het naseizoen en bel
voor informatie, beschikbaarheid en
prijzen naar Hans en Janny Ippel,
telefoon 0345-641976
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

Rondje Everstein
Herfst in Nederland, waar denk je dan aan? In
de meeste antwoorden zullen deze woorden
terugkeren: kleur, vocht en wind. En combineer
dat dan met de wandelrubriek en u krijgt iets
met een paraplu, kromme ruggen tegen de
wind en genieten van herfstbladeren. De plek
is dan niet eens van belang. Het is overal mooi
en herfstig.

Toch ervaar ik het dit jaar anders. De eerste
herfststorm had zelfs een wervelwind in zich
en kwam vlak langs ons gebied. Wind? Ok,
dat hoort bij herfst, maar dit was wel erg veel.
Bovendien… de afgelopen week heeft het zo
ongeveer alleen maar geregend. En dan geen
miezer maar echt stortbuien, zelfs met hagel.
Gevolg: er is vocht, er is heel veel vocht.
Het lijkt allemaal wat extremer. Wandelen
bij extremen in water en wind is vaak niet
zo plezierig. Toch… voor ons moet wandelen
echt iets zijn (en blijven) voor ons plezier. De
Klepper deadline is nabij en we zijn zoekend
naar een leuke dichtbij-wandeling. We rijden
over de Zijderveldse Laan en links en rechts
staan de sloten wel erg hoog. Het weiland
links is zo nat dat het bijna ondergelopen
lijkt te zijn. Een wandeling in de polder wordt
een laarzenwaadtocht, ook apart, maar daar
hebben we vandaag geen zin in.
Een wandeling over de weg wordt het. En als
echte recreanten kiezen we de recreatieplas
Everstein uit. Heel dichtbij en toch komen wij

er vrijwel niet. Ik weet niet hoe dat bij u is,
maar wij gaan recreatieterreinen vaak uit de
weg. Zeker als het dicht bij huis is, denk je
toch gauw: “Ja, dat is voor stadse toeristen. Ik
weet veel mooiere plekjes in onze omgeving,
minder gekunsteld en zeer veel minder druk.”
Hoe waar dat ook moge zijn, ik moet u eerlijk
bekennen dat ik me in het gebied rond de plas
Everstein nooit erg heb verdiept.
Op deze wandel-zondag-middag kwamen
we er min of meer toevallig terecht. De zon

scheen, het was zelfs droog en onbekend was
hoelang dat ging duren. We waren even gaan
kijken bij de Lek en de vistrap bij Hagestein
(zie foto’s). Het water in de Lek stond zo hoog
dat de sluizen helemaal open stonden. Er voer
een schip onderdoor. Dat had ik eigenlijk nog
nooit gezien!
We drentelden wat rond en toen viel dat
rode bordje me weer op dat wees naar de
recreatieplas Everstein. Een ‘rondje-plas’
is ongeveer een kilometer of 3 en leek voor
vandaag net haalbaar tussen de buien door. We
daalden het dijktalud af. Leuk is dat je dan al
snel de mogelijkheid hebt om op een onverhard
pad vlak langs het water te lopen of gewoon op
de weg te blijven en het water te bewonderen
tussen de takken van bomen en struiken door.
Ik hoef niet uit te leggen dat vandaag het
volgen van de weg raadzamer was. Maar ik kan
me voorstellen dat op een droge dag juist dat
onverharde, met herfstbladeren bedekte pad
zeer veel aantrekkelijker is.
Terwijl we lopen, borrelen er vragen bij mij

Verpleging & Verzorging

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

“Fijn dat ik nog thuis kan
blijven wonen”
U woont zelfstandig en u hebt extra zorg nodig?
Misschien tijdelijk of voor langere tijd. Verpleging
en verzorging door medewerkers met een
reformatorische identiteit, dat is een vertrouwd idee.
Nijverheidstraat 14 4143 HM Leerdam | tel.: 0345-614494 | fax: 0345-611904
e-mail: info@vidoschilderwerken.nl | internet: www.vidoschilderwerken.nl

Meer informatie? www.rstzorg.nl of bel
0180 - 74 50 10 (Ridderkerk). RST Zorgverleners
biedt ook Huishoudelijke hulp en Kraamzorg.

op: hoe komt die plas hier eigenlijk? Is het
water diep? Welke recreatie vindt hier eigenlijk
plaats in het hoogseizoen? Ik zoek het op als
ik later weer thuis ben en vind via Google het
volgende:
“De plas Everstein, in de volksmond ook wel
bekend als plas Hagestein, is ontstaan door
zandafgraving. De plas ligt naast de plaats
Hagestein. Het water is over het algemeen
helder en is op plaatsen zeer diep en daardoor
ook geliefd bij duikers. Het is een water met
een mooi bestand aan karper. In 2011 zijn er
nog Franse karpers in het water uitgezet zowel
spiegel- als schub karpers.
Er kan door dagrecreanten gezwommen
worden of men kan lekker luieren en zonnen
op de leuke strandjes en zonneweides. De plas
heeft natuurlijke bronnen waardoor het water
zeer schoon is. Naast een aantal strandjes is
er ook een speelweide en speeltuin voor de
kinderen.”
Bij dit laatste moet ik even grinniken: uiteraard
is daar in dit naseizoen van water en wind
geen sprake van. En ik realiseer mij dat dat
ook juist datgene is wat me zo weerhoudt aan
recreatieterreinen. Gelukkig is het recreantengebeuren nu beperkt tot een enkele wandelaar.
Turend tussen het rood en oranje van de blaadjes
die zich nog stevig hebben vastgeklampt aan
de bomen zien we nog een enkele caravan
aan de overkant van de plas staan. Het is de

camping Everstein, waarover ik op de website
aantref: “Onze familiecamping ligt aan de
prachtige, grote Hagesteinse plas met schoon
water ontstaan door een zandafgraving en
heeft leuke strandjes en een zonneweide.
Kamperen kan dicht bij het water; er zijn voor
kampeerders 2 velden beschikbaar.”
Interessanter vinden wij die andere ‘recreanten’:
de vogels die de plas bezoeken. We zien eenden
in meerdere soorten. Met de zon zo laag is
het lastig ze op naam te brengen. Volgens
de website van Natuurlijk Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden zit hier in de winter echt wel
wat bijzonders: “Ieder winterhalfjaar kijken we
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uit
naar de negen wintergasten onder de eenden:
1; brilduiker, 2; nonnetje, 3; grote zaagbek,
4; grote zee-eend, 5; zwarte zee-eend, 6;
ijseend, 7; eider, 8; middelste zaagbek en 9;
topper.”
Ik denk niet dat we al deze vogels nu al zagen,
maar het loont dus vast de moeite om in de
winter nogmaals met verrekijker te gaan
spieden. En het is zo heerlijk dichtbij…
Jolanda en Hans Lemcke

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Hovo Automobielen

Ook voor Bedrijfswagens
Tot 3500 kg

-Reparatie alle Merken
-erkend APK keuringstation
-Verk0op alle merken
(Nieuw en Gebruikt)
Techniekweg 23
4143 HW Leerdam
Tel. 0345-641439
Fax. 0345-642144

VAG
Specialist

Schoonrewoerd
heel schoon!
Zaterdag 19 oktober was het weer
zover: de vrijwillige schoonmaakploeg
ging in Schoonrewoerd weer op pad.
Opgeroepen en ondersteund door Ad
de Jong kwamen zo’n 15 vrijwilligers in
actie. Om 9.00 uur verzamelen op het
kerkplein, prikkers, grijpers en vuilniszakken in
de aanslag en volgens rooster aan de slag.
In het dorp zelf, eigenlijk moet ik zeggen: “op
het dorp”, waren alle straten goed schoon.
Het ziet er naar uit dat de bewoners dit zelf
prima bijhouden. En ook wordt ‘op het dorp’
geen rommel op straat gegooid! Een enkeling
die dat nog niet heeft begrepen wordt daarop
aangesproken. Goed, dorp zelf schoon, dus:
toegangswegen onderhanden nemen!
Van de rotonde bij Zijderveld tot de rotonde bij
de Schaikseweg: zowel de rondweg als de wegen
naar het dorp toe, inclusief de ventwegen.
Verder is de Kerkweg en de Schoonrewoerdse
Diefdijk onder handen genomen. Dat betekende

vele zakken vol zwerfvuil. In de pauze van
de schoonmaakwerkzaamheden werden we
verwend met koffie & appelgebak van een van
de deelnemers: erg lekker!
Bij deze schoonmaakactie viel wel een patroon
op te tekenen: veel blikjes, waarbij redbull
duidelijk op de eerste plaats staat, met coca
cola als goede tweede. Verder kwam het
sigarettenmerk Marlboro erg vaak voor in de
bermen van en naar het dorp. Het lijkt erop dat
er een Marlboro rokende redbull drinker steeds
bij ons dorp zijn afval uit het raam smijt! Als
een automobilist zich hierin herkent: kappen
hiermee! Hou je eigen afval bij je en laat ons
niet jouw rommel opruimen!
Maar hoe dan ook: Schoonrewoerd is weer heel
schoon en dat willen we graag zo houden.

M’n buurmeisje
We hebben een buurmeisje. Als ze naar school
gaat of uit school komt en ons ziet, steekt
ze haar hand altijd op. Soms heeft ze wat te
vertellen. Zo ook laatst op een maandagmorgen
toen ze uit school kwam.
Ik kwam net uit de werkplaats en zag dat ze een
beetje stond te dralen en had het vermoeden al
dat ze wat wilde vertellen. En ja hoor. Ik vroeg
haar: wat wil je zeggen? Ha! dacht ik, nu zal
ik alles eens goed onthouden wat ze vertelt,
dan heb ik ook eens een eigentijds stukje om
in de Klepper te schrijven, verteld door een
schoolmeisje van nu. Hoewel het helemaal
mijn rubriek niet is in de Klepper maar voor
één keer zou de redactie het toch wel plaatsen.
Altijd maar schrijven over wat we 20, 30 jaar of
nog langer geleden gedaan hebben, toen niet
alleen jonge kinderen maar ook nog kinderen
die al 11, 12 of 13 jaar waren gewone dingen
nog leuk, interessant of spannend vonden. Ik
hoor de kinderen van nu al zeggen, dat weten
we nu onderhand wel, we leven nu!
Zoals ik al zei, ik kwam net uit de werkplaats
waar ik met de cirkelzaagmachine had gewerkt.
Anderen doen een paar hoorbeschermers op
als ze met een machine werken, ik doe m’n
hoorapparaat uit, dan hoor ik ook niet veel meer,
maar dat kwam nu slecht uit, ik kon lang niet
alles verstaan wat m’n buurmeisje vertelde. En
ze ratelde maar door, soms struikelde ze over
haar eigen woorden. Enkele woorden verstond
ik wel en begreep dat ze naar zee geweest is,
ik hoorde het woord zeehond, maar of die daar
dood lag of dat ze deze geaaid heeft of alleen
gezien heeft dat kon ik er niet uit opmaken.
Ze wees ook een keer met haar handen even
boven haar knieën en begreep dat ze tot zo
ver in zee gelopen was en dat ze bibberde van
de kou, en nog veel meer. Als ik alles verstaan
had en op had moeten schrijven hadden we
een dikke Klepper gehad, maar aan het eind
begreep ik dat het heel héél leuk geweest was.
Voor mij weer een illusie minder, geen eigentijds
verhaal verteld door een schoolmeisje van
nu. Je gaat jezelf wel gehandicapt voelen als
je niet meer verstaat wat ze je vertellen. M’n
schoonvader zei wel eens “oud worden is niets,
maar oud zijn, we zullen wel eens kijken als jij
zo oud bent!!” Toen lachte ik er altijd maar een
beetje om, nu zeg ik, de man had nog gelijk
ook.

Nog even terugkomend op m’n eigenlijke
verhaal. Laatst zag ik zaterdagsmiddags een
grote bus op het dorpsplein staan, dan word
ik altijd nieuwsgierig en ga kijken. Wat moet
die bus daar, zou daar een eigentijds verhaaltje
voor de Klepper in zitten? Ik zag Vossestein
lopen, hij was chauffeur van die bus en ik vroeg,
waar gaat de reis heen? Hij zei, we gaan met
de jeugd van de kerk naar Ouddorp en naar
zee. Hij nodigde me uit om mee te gaan. Ik zei,
ik heb geen zwembroek bij me, maar hou me
aanbevolen voor een volgende uitnodiging als
jullie weer eens ergens heen gaan.
Nu ga ik aan m’n buurmeisje vragen of zij of
haar zus iets kan vertellen over die uitgaansdag
en hoe het eigenlijk zit met die zeehond. We
wachten af of er wat geschrijf binnenkomt.
Bikker

NIEUWS
van de
Dorpsvereniging
Dorpsbewoners,
Gebruikelijk is dat onze voorzitter u ook enkele
mededelingen doet over de Dorpsvereniging
(DVS). Zoals u wellicht weet heeft Jan van
Tilburg zijn activiteiten voor de DVS even op
een laag pitje moeten zetten. Afgelopen zomer
heeft hij een kleine hersenbloeding gehad
met als gevolg wat lichamelijke klachten. Hij
werkt er hard aan om weer helemaal de oude
te worden en daarin willen wij hem van harte
ondersteunen. Jan is al vele jaren als voorzitter
betrokken bij de DVS en daardoor weet hij
ook heel veel en missen wij zijn inbreng. Wij
hopen dan ook van harte dat hij spoedig weer
bij de activiteiten betrokken kan worden. Ook
zijn aanwezigheid bij het Sinterklaasfeest van
zaterdag 23 november jl. heeft hij tot zijn
spijt moeten afzeggen. Gelukkig is er weer
een dorpsbewoner gevonden die zijn taak
overgenomen heeft. Ook vanaf deze plaats
willen wij Jan een spoedig herstel toewensen.
Tijdens de zomerperiode zijn er in wijk oost
enkele speelvoorzieningen geplaatst doordat
de speeltuin tijdelijk is gesloten. Zoals op
bijgaande foto is te zien worden ze goed
gebruikt. Wel willen wij de hondenbezitters
nogmaals vragen alleen de hond uit te laten op

de plaatsen die daarvoor bestemd zijn (bordjes
hondenuitlaatplaats). Op deze plekken worden
de uitwerpselen ook weer opgeruimd maar op
andere plaatsen veroorzaakt het overlast voor
met name spelende kinderen. Bij deze groenstrook aan het Kerkeland hebben wij een
kinderpicknicktafel aangevraagd vanuit het
wijkbudget.
Deze zomer is er een container geplaatst voor
het plastic afval op de Ooievaarszoom net over
de brug van de Steenovenweg. We hebben
een tweede container aangevraagd en deze
zal waarschijnlijk geplaatst worden aan de
Kerkweg. Het ophalen van plastic afval blijft
ook voorlopig.

De Boekenkar op het dorp
In het voorjaar kwam Ad de Jong
naar mij met de vraag: ik heb een
stelling op wieltjes over. Kunnen jullie
daar iets mee met boeken van de
rommelmarkt? Ja natuurlijk kunnen
we dat! Het kostte wat moeite om
hem aan te passen (enkele honderden
boeken wegen immers heel wat meer
dan wat tijdschriften), maar tenslotte
kwam de kar gevuld met boeken en
voorzien van een groen geldbusje
voor de winkel te staan.
In de vakantietijd konden voorbij
komende lezers er dan een boek
uitkiezen. Al gauw wisten lezers de kar
te vinden en raakte de kar leger en
het busje voller. Soms moest het busje
tussentijds geleegd worden, omdat het
helemaal vol zat en er niets meer bij kon. Het
bijvullen van de boeken had minder prioriteit,
want het bleek al gauw dat er lezers waren, die
boeken kochten, maar gelezen boeken er ook
weer terugplaatsten. Zo gaat dat dus op een
zelfredzaam en meedenkend dorp.
We kregen de tip: vul
een vak met
kinderboeken. Ook die bleken gretig aftrek te
hebben. Na de vakantie was de pret weer over,
alhoewel Denise en haar collega’s wellicht blij
waren dat ze niet iedere morgen en avond en
bij dreigende wolkenluchten meer met die kar
te hoefden slepen. Jullie dus zeker bedankt en
ook alle kopers en aanvullers natuurlijk!

We willen dit initiatief van ‘Ad & Tineke’s
dagwinkel’ in de komende vakanties, voorzover
het weer het toelaat - zeker voortzetten.
Aangevuld met geld van de rommelmarkt
konden we voor 500 euro voedselpakketten
samen stellen voor de voedselbank Leerdam.
Die gaan begin november naar het nieuwe
gebouw van de voedselbank, waar ze blij zijn
de voorraadruimte weer te kunnen vullen.
Arend Niebeek

ADVIES-VERHUUR-REPARATIE-LEVERING-ONDERHOUD-SERVICE

Maak nu een afspraak voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt.

GRATIS haal en brengservice van u tuinmachines.

G en G Tuinmachines Schaikseweg 82B Leerdam 0345-642164
www.gengtuinmachines.nl
info@gengtuinmachines.nl
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Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

gedrevenheid waarmee ze hun werk doen, de
inzet die ze iedere dag laten zien en vooral
de liefde voor het vak en voor de leerlingen.
Daarom stuurde ik alle ouders een brief met de
vraag of ze de juffen op de dag van leraar in
de bloemen wilden ‘zetten’. Veel ouders gaven
aan deze oproep gehoor en de bureaus van de
juffen zagen er gezellig uit met al die bloemen.
Zoals elke bloem de energie en het licht van
de zon nodig heeft om te bloeien hebben de
leerkrachten de energie en het enthousiasme
van de leerlingen nodig om op te ‘bloeien’.

Het is herfst in Schoonrewoerd. De wind waait
inmiddels door de (bijna) kale bomen. Soms
schijnt de zon heerlijk en genieten we van de
laagstaande zon. Soms is het koud, winderig,
nat en troosteloos. Maar... we gaan richting de
gezellige tijd. ’s Avonds is het al vroeg donker
en als je door Schoonrewoerd rijdt, zie je
overal in de gezellige huiskamers lichtjes van
kaarsen branden. Waarschijnlijk zit u nu met
een kopje dampende koffie, thee of misschien
wel chocolademelk op de bank
of aan tafel de Klepper te lezen.
Hier kunt u lezen wat zich in
de afgelopen periode op de
Noachschool heeft afgespeeld.
We kunnen u hier natuurlijk niet
alles vertellen, dan zou ik teveel
ruimte nodig hebben. Voor foto’s
van de Kinderboekenmaand, de
voorleeswedstrijd,
excursies,
werken
over
kleding
en
de
dokter,
de
praktische
verkeerslessen van School op
Seef en ‘de Dolfijngroep naar
Dordrecht’ kunt u op www.
noachschool.nl kijken.
Ik wens u vanaf deze plaats
alvast een fijne decembermaand
toe, met als hoogtepunt het
feest van de geboorte van onze
Redder en Heiland. Immanuël,
God met ons!
Dag van de leerkracht op 5 oktober
Vaderdag, Moederdag, Dierendag en een dag
later Dag van de Leerkracht. In eerste instantie
lijkt het allemaal een beetje overdreven,
maar ik vond dat ik op deze dag onze juffen
maar eens in het zonnetje moest zetten. Als
directeur ben ik trots op mijn personeel; de

Dankdag: Vergeet niet te danken.
De laatste jaren hebben we op dankdag de
actie schoenmaatjes meegedaan. De leerlingen
mochten dan een schoenendoos maken voor
een kind in een ontwikkelingsland. Dit jaar
hebben we het eens anders gedaan. We hebben
een actie voor de voedselbank in Leerdam
gehouden. In de gang van school stonden van
de Dagwinkel geleende boodschappenkarretjes
(bedankt Ad en Tineke!) waar de leerlingen
levensmiddelen in konden leggen. Op dankdag
kwamen twee medewerkers van de voedselbank
naar school en hebben we de spullen met alle
kinderen aangeboden. Meer dan vier overvolle
winkelwagens.

Mooi dat we ook op manier konden laten zien
dat we ‘niet vergeten te danken’.
Opknapbeurt van de Noachschool
In de zomervakantie zijn een aantal zaken in
en om het gebouw opgeknapt. De gemeente
Leerdam heeft daar geld beschikbaar voor
gesteld toen duidelijk werd dat we nog wel een

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische
deken, spaarlampen, magnetron, etc.)
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?
Bent u moe of heeft u klachten die een dokter
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een
mogelijke oorzaak.
Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische
en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web:
www.levenmetstraling.nl
Mail:
info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)
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Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

aantal jaren in ons vertrouwde schoolgebouw
zullen zitten. Het beschikbare geld is lang niet
voldoende om alles aan te pakken wat wij
wilden, maar wel een mooie aanzet om het
gebouw de komende jaren weer meer toonbaar
en leefbaar te maken.
Het doek van de zonneschermen is vervangen
in de bekende blauwe huisstijlkleur, de ingang
van de kleuters is opgeknapt en geschilderd
in dezelfde blauwe kleur
en de pilaren hebben we
appeltjesgroen gemaakt. Een
fris gezicht! De plafonds in de
lokalen zijn vervangen, het dak
heeft onderhoud gehad en het
houtwerk aan de buitenkant is
geschilderd.
Ook hebben we het schoolplein
aangepakt. Er wordt nog
gesproken
over
opnieuw
straten van het plein met
vrijwilligers en we hebben
sinds de herfstvakantie een
heus kunstgrasveld op het
plein van groep 6/7/8.
De
vrije
dagen
in
de
herfstvakantie
zijn,
mede
dankzij
het
schitterende
weer,
goed
besteed.
Op
zaterdag zijn de oude tegels
er allemaal uitgehaald. Op
maandagmorgen om 7 uur
reden de graafmachine en
trekkers
het
schoolplein
op. Dinsdag en woensdag
werden gebruikt om het plein
te egaliseren en van een
ondervloer te voorzien. Op
donderdag werd het kunstgras
gelegd
en
verlijmd
en
ingewreven met speciaal zand.
Op vrijdag werden de palen
voor het basket- en volleyballen
en
de
zaalvoetbaldoeltjes
geplaatst. Verder hebben we
een ballenvangnet achter de
doeltjes gemaakt, zodat de bal
niet steeds bij de buren ligt. Als
laatste is er een hek langs het
veld geplaatst, zodat de ouders
met kleinere kinderen veilig
langs het veld kunnen lopen.

We zijn supertrots op ons plein. De leerlingen
genieten er met volle teugen van.
Nu is het wachten op een vorstperiode, want…
het plein ligt iets verdiept en is zo gemaakt dat
de putten kunnen worden afgesloten en we
binnen korte tijd een ijsbaan kunnen realiseren.
IJsbaan De Noachschool voor alle inwoners van
Schoonrewoerd en omgeving. Dat wordt vast
weer groot feest! We houden u op de hoogte!

Tenslotte
In de gang van de Noachschool hangt een
nieuw schilderij met de tekst:
Op deze school
Zijn we onszelf
Accepteren we elkaar
Maken we fouten
Lachen we veel
Geven we complimenten
Vieren we feest
Zeggen we ‘sorry’ en vergeven
Horen we bij elkaar
Is iedereen welkom
Ben jij uniek!
We hebben vertrouwen in de toekomst, omdat
we steeds in Vertrouwen verder gaan!
Met vriendelijke groeten
namens het team
Kees de Korte
Directeur Noachschool

20 september - Thomas
Zoon van Machiel en Janneke Versteeg

Burgerlijke
stand
Geboren

2 oktober - Gijs Benjamin
zoon van Wilco en Petra Boogaard-Verkaik,
broertje van Tim, Koen en Bram

15 september - Evi Willemijn
Dochter van Robin en Charissa Vink,
Zusje van Jaron* en Isa

12 oktober - Jules Kees
Zoon van Steven en Joke de With
broertje van Marijn

Getrouwd

15 oktober - Nika
Dochter van Peter en Angela Verwolf,
zusje van Liam

18 oktober: Lotte van Eeden Petersman &
Bart de Groot
9 november 65 jaar getrowud:
W. Bruynes en G.C. Bruynes-de Jong

90 jaar
4 november - Rens Willem
Zoon van Wilco en Agnita de With

Ingekomen

Cees vd Burg is 4 november 90 geworden.
Inmiddels zijn er weer verschillende
oud-Schoonrewoerders 90 geworden, we
hopen deze in de volgende Klepper te
vermelden.
Bikker

Elma Koppendraayer vanuit Leerdam naar
Anthoniuswerf 4
Lotte en Bart de Groot respectievelijk vanuit
Gouda en Everdingen naar Masada 2

rectificatie: André de With en zijn vriendin
Judith Hol trouwen op 25 april 2014. Zij gaan
wonen op Noorderwoerd 22.

Uw
U
w ggroenteroenteen
fruit
specialist
enfru
it sp
ecialist

KKwaliteit
waliteit
is o
onze
is
nzeggarantie
arantie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
december
2,9,16, 23 december
5 december
14 december

18 december
19 december

19:30 uur

21:00 uur

Projectkoor kerstnachtsamenkomst, de Lichtkring
Dialezing over de BiesBosch door Wiggele de Haas, de
Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht ‘Vijfheerenlanden’
Kerstmarkt Gereformeerde Kerk, de Rommelschuur
Landwinkel in wintersfeer
Kerstboom optuigen, dorpsplein
Kerstviering Regenboogschool, de Lichtkring
Dialezing over de Brenne door Paul van Hoof, de Schaapskooi,
Natuur- en Vogelwacht ‘Vijfheerenlanden’
Kerstnachtsamenkomst, de Lichtkring

19:00 uur

Nieuwjaarsreceptie Ouderenkontakt
Dorpsmaaltijd, BWK
Lampionnenoptocht, Oranjevereniging

9:00-13:00
10:00-15:00
17:00
19:00

24 december
2014
januari
8 januari
24 januari
31 januari
8 maart
26 april t/m 3 mei

uur
uur
uur
uur

Lentefair, Ouderenkontakt
Feestweek! Oranjevereniging

Ladies Night
Feestweek 2014

Wil jij een metamorfose winnen of
ken jij iemand die een metamorfose
verdient? Geef haar of jezelf op en
wie weet wordt zij of jij volgend jaar in
de feestweek in het zonnetje gezet!
Opgeven kan bij: Anca Spronk
Kalverweg 27
(Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 31 januari 2014)

