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Ina den Hartog
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'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15
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Kees de Korte, directeur

642171
848617

641852

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Jan van Tilburg, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
Bert van Toor, penningmeester
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Jannie Abbel
Heidi Versluis
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Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
06-25319998
Anca Spronk, secretaris
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Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Marian van Es, contactpersoon
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Commissie Groen & Verkeer
Geuf Middelkoop

641758

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

EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd
078-6303000

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan
642430
W. Versteeg, scriba
642293

SIA Wandelsportvereniging
Cobie van Klei

519372

642472

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdendrie
Het eerste nummer van het nieuwe jaar:
Klepper 103 in 2014. Het jaar is al weer bijna
twee maanden oud, dus het nieuwe is er een
beetje af, maar deze Klepper is NIEUW en er
staat ook veel nieuws in.
De Oranjevereniging heeft nieuws over de
feestweek. Plannen worden wat duidelijker
en her en der zijn de voorbereidingen in
volle gang. Er komen verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad en dus is ook dat in het
nieuws. De Dorpsvereniging Schoonrewoerd
organiseert een thema-avond op 25 februari.
Er is nieuws van de scholen, de brandweer, het
ouderenkontakt en ook uit de raadsvergadering
in Leerdam op 23 januari zijn Schoonrewoerdse
nieuwtjes opgetekend. Nieuw is ook de
facebook-pagina van de Dorpsvereniging, zo
blijft u nog beter op de hoogte.
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Onder leiding van Marian en Gerda gaan we de
komende weken genieten van stoofpeertjes en
broccoli.
In de redactievergadering hebben we vorig
jaar de spruitjes met pindasaus uit nummer
102 met stip genoteerd. En inderdaad: de
kleine spruiten zijn het lekkerste. Wij gaan
zeker de nieuwe recepten uitproberen.
U toch ook? Schrijf eens een reactie.
We maken nader kennis in deze Klepper met:
Roos van den Berg. Zij is waarschijnlijk ver
familie van Drentse Bartje… leest u maar.
En ook Kees de Korte stelt zich voor. Hij is
een schaatsfan en mist dus veel met deze
kwakkelige winter. Misschien komt het nog
goed. Tessa Kemkes is fan van Feyenoord en
staat met één van de spelers op de foto!
Natuurlijk blikken we nog even terug: op
de kerstsamenkomst, op collectes, op het
versieren van de kerstboom en de tikkende
pennen die voor die versiering zorgden, op de
brandweer wedstrijd, op het (deels) afleveren
van kledingpakketten in Roemenië, op…
zoveel. Wat een actieve gemeenschap zijn we:
kostbaar.
Nadrukkelijk wil ik u wijzen op een foto die ons
meeneemt naar 1936. Ja, dat is terugblikken!
Het kinderkoor speelde toen: Sneeuwwitje en
de zeven dwergen. Prachtig.
Veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor
de volgende Klepper is vrijdag 28 maart.
Klepper 104 zal rond 18 april worden
bezorgd.

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

De groen(t)e bladzijde
Stoofpeertjes, je mag mij daar midden in
de nacht voor wakker maken. Gelukkig zijn
stoofperen ruim verkrijgbaar in ons mooie
dorp, dus kan iedereen daar van meegenieten.
Heb je de goede voornemens van een maand
geleden nog, om wat gezonder te eten, wat
minder suiker, wat minder calorieën? Dat komt
goed uit, want in deze versie van stoofpeertjes
voegen we geen suiker toe. Gewoon omdat
deze peer dat niet nodig heeft.

Spek met peren
Een recept dat in de regio tussen Hoek van
Holland en Vijfherenlanden al van oudsher
voorkomt. Volg het recept van stoofpeertjes
in de schil en leg bovenop de peren een groot
stuk spek, bijvoorbeeld zuurkoolspek. Als de
peren gaar zijn, is het spek dat ook en is het
kookvocht veranderd in een lekkere zoet-zoute
jus. Reken per 1,5 kg peren 500 gram spek
voor 4 personen.

Stoofpeertjes in de schil
Neem stoofperen zoals de Gieser Wildeman,
was ze onder de kraan en zet ze met veel water
op, zodat ze net onderstaan. Kook ze heel
langzaam, anders gaat de schil kapot. Eigenlijk
niet koken, maar net tegen de kook aan. Bij
de goede temperatuur komt er af en toe een
kookbelletje omhoog. Na twee of drie uur zijn
ze heerlijk zacht, roze van binnen en nog vol
met de natuurlijke smaak en zoetheid.

Vlees met peren
Dit is de rundvlees versie van het bovenstaande
gerecht. Neem nu 500 gram pekelvlees of
zoutvlees en leg dit bovenop de peertjes.
Groente
Dit is de groentepagina, dus doen we onze naam
eer aan, met een groentetip. Veel stoofpeertjes
worden als groente gegeten. Vooral spek met
peren en aardappelen lijken verder niets nodig
te hebben. Wil je echter een paar
van de kerstkilo’s kwijtraken, dan
is groene groente noodzakelijk. Eet
daarom een mooie groentesoep
vooraf, met veel groenten en zonder
vermicelli of rijst. Bijvoorbeeld een
klassieke groentesoep met ballen of
broccolisoep.

Broccolisoep met crème fraîche
- 4 personen
Neem 500 gram broccoli, was
dezeen gebruik zowel de roosjes
als de in stukken gesneden steel.
Bak de broccoli in een eetlepel
olijfolie (voor bakken) of roomboter
even aan. Voeg bouillon toe, liefst
zelfgemaakt, tot de broccoli bijna
onder staat. Kook de broccoli in
ongeveer 10 minuten gaar tot
deze zacht is. Mix de soep met een
staafmixer tot een gladde soep.
Serveer met in elk bord een halve
Vier soorten stoofperen: links achter St.Remy, rechts achter Gieser eetlepel crème fraîche.
Wildeman, links voor Zure Brederode, rechts voor Winterjan
Broccolisoep met ui en knoflook
- 4 personen
De praktijktest
Neem 500 gram broccoli, een stevige ui en
Het testpanel heeft de peren in de schil zowel
twee tenen knoflook. Pel de knoflook en
warm als koud getest. Bij het eten, als toetje
de ui, hak de ui in grove stukken. Bak ui en
en tussendoor. Ze waren allemaal van mening
knoflook aan tot de ui lichtbruin is. Voeg dan
dat de smaak veel voller is dan met geschilde
de gewassen broccoliroosjes en steel in stukjes
peren, met suiker en kaneel. Het is net alsof je
toe en bak even mee. Voeg bouillon toe, liefst
een rijpe handpeer eet.
zelfgemaakt, tot de broccoli bijna onder staat.

Kook in ongeveer 10 minuten de broccoli gaar.
Mix de soep met een staafmixer tot een gladde
soep. Serveer met wat korianderblad als
garnering.
Extra zoet
Neem voor een extra zoete variant
- 1 kg stoofperen, geschild en in kwarten of
halven
- 2 deciliter water
- 1 deciliter limonadesiroop, vlierbes,
cranberry of viervruchten
- 100 gram honing
- sap van een halve citroen
- stukje pijpkaneel
- kopje boerenjongens, met de brandewijn
- bruine suiker, als het nog zoeter moet
Doe alles in een pan en kook in ongeveer drie
uur gaar. Let op dat ze niet droogkoken.
Peren info
Naast de Gieser Wildeman, de klassieke
stoofpeer, bestaan er nog andere stoofperen.
De St. Remy is snel gaar, maar doet er langer
over om rood te worden. Ze zijn vaak wat forser
van formaat en iets rins van smaak. De Zure
Brederode is friszuur van smaak en kookt mooi
rood met iets dikker sap. En de Winterjan is een
zoete stoofpeer, klein van formaat. Probeer ze
allemaal om te zien welke jij het lekkerst vindt.
Marian Bosma en Gerda van Buuren
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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

Oranjevereniging
De Oranjevereniging wenst u een goed en
gezond 2014 toe. Het jaar 2014 staat voor ons
in het teken van de feestweek.
We horen steeds meer knutselberichten uit
het dorp dus met de versierde straten komt
het best goed. We kunnen u weer een thema
melden en er is ook een verandering:
- Televisieprogramma’s
- Winterwonderland i.p.v. Noordpool
Van een paar straten hebben we nog niets
gehoord, wij hopen dat jullie toch mee doen.
Om alvast een beetje in de sfeer te komen
hebben we hier een greep uit het programma
voor u. Zeskamp, tentdienst, een optocht met
oude brandweervoertuigen, kinderochtend,
vrijmarkt en een optocht met versierde karren.
Voor deze laatste zijn nog wel wat regels
namelijk:
- Geen grote tractoren met hele grote
karren
- Geen vrachtwagens!
Want deze kunnen op sommige punten van
de route de bochten niet nemen.
Dan ook nog een paar regels voor het opbouwen
van de straatversiering en de verlichting:
- Doorrijhoogte moet minimaal 4.3 meter
zijn.
- Breedte moet minimaal 4 meter zijn.
- De hoeken van de straat moeten vrij blijven
zodat iedereen er goed door kan.
- Brandkranen en bluswaterplaatsen moeten
ook vrij blijven.
Dan hebben we ook nog een vrije avond
gepland op de woensdagavond. Zodat iedere
straat met elkaar wat kan doen en ook iedereen
ons mooie dorp kan gaan bewonderen.
Nog even de datum van onze jaarvergadering
deze is namelijk op 27 februari om 20:00 uur
bij Andrea de Leeuw, Julianastraat 20.
Veel succes en plezier met alle voorbereidingen
voor onze feestweek.
het bestuur van de Oranjevereniging

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

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.

Wandelen in Culemborg
Op de wandeling die ik dit keer voor u heb
uitgekozen werd ik kortgeleden geattendeerd
door een predikante: mevr. Vonk uit Culemborg.
Na een interessante verhandeling over het
Bijbelse verhaal van de Bruiloft te Kana,
waar water in wijn werd veranderd, sloot zij
af met een oproep om te komen wandelen in
Culemborg. Zij noemde de naam ‘Stolpersteine’
en had zelfs kleurenfolders bij zich. Mijn
nieuwsgierigheid was voldoende gewekt. Van
Stolpersteine had ik nog nooit gehoord. Ik dacht
dat Stolpersteine de naam van iemand was. In
eerste instantie was ik de folder vergeten, dus
eenmaal thuis besloot ik op het internet, een
prachtig middel, onderzoek te doen. En al snel
bleek dat dit (wandel) project veel met namen
te maken heeft, maar dat Stolpersteine geen
naam van een persoon is. Ik citeer van de
website:
“Zaterdag 16 juni 2012 zijn op diverse
plekken in Culemborg 37 Stolpersteine
(struikelstenen)
geplaatst.
Ze
werden
geplaatst ter nagedachtenis aan alle joodse
inwoners van de stad die in de Tweede
Wereldoorlog zijn vermoord. Het initiatief is
afgeleid van het project van Gunther Demnig.
Deze Duitse kunstenaar plaatst over de hele
wereld zogeheten Stolpersteine zodat joodse
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog niet
zullen worden vergeten.”

Struikelstenen, dat klinkt bijzonder. Die wil
je eigenlijk op wandelingen zo min mogelijk
tegenkomen. Zeker op wandelingen in het
donker, zoals wij ze vaak op dinsdagavond
maken. Waarom plaatste men in Culemborg
zulke gevaarlijke obstakels in het voetpad? Een
gedenksteen kan immers ook heel vlak worden
neergelegd, denk aan de lieveheersbeestjestoeptegels die je her en der aantreft. Ik citeer
wederom voor u:
“EEN STOLPERSTEINE
is een messing
gedenksteen van 10 bij 10 in de stoep voor het
laatste (zelf gekozen) woonhuis van een joods
slachtoffer van de Nazis. (Natuurlijk struikel
je niet letterlijk, maar je moet je wel voorover
buigen als je wilt lezen wat erop staat. Zo maak
je een gebaar van eerbied naar het slachtoffer
en word je ook aan het denken gezet. Op het
plaatje staan naam, geboorte- en sterfdatum
vermeld).
Gunter Demnig is een Duitse kunstenaar
die in 1994 begonnen is met dit project.
(‘Stolpersteine”). Wat we weten wil hij voelbaar
maken. Want mensen leefden vreedzaam
samen en opeens waren sommigen weg. Zo
is er erkenning voor ieders individuele lot en
wordt het een deel van de buurtgeschiedenis. ”
Tijdens wandelingen in en om Culemborg
waren wij al vaker langs de voormalige Joodse
synagoge gekomen. Nu is het een protestantse

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

U vindt de route beschrijving bij het VVV
van Culemborg, op de website: www.
stolpersteineculemborg.nl en in beperkte
oplage in de Lichtkring in Schoonrewoerd.
Hans & Jolanda Lemcke

kerk, maar aan de tekst en het lettertype
rond de deur en de Davidsster kun je nog zien
dat dat niet altijd zo is geweest. Ik vroeg me
meermaals af hoeveel Joodse mensen er in
Culemborg gewoond hebben en hoe het hen
vergaan is. Wel, antwoorden op die vragen
vindt u terug in de wandelroute.

U wordt geleid langs 39 adressen in Culemborg.
In de folder staat steeds in het kort de
geschiedenis van de mensen die hier woonden
beschreven. Daarmee krijg je ook een stuk
stadsgeschiedenis mee over winkels die er
vroeger waren gevestigd. Hoewel u misschien
zult zeggen: niet erg opwekkend om zo
herinnerd te worden aan zware en gevaarlijke
tijden in ons land, toch beveel ik u deze
wandeling van harte aan. Neem een zonnige
dag en bedenk dat er geleefd werd, gewerkt
werd en gelachen werd met elkaar… tot daar
door onverzoenlijkheid en het opblazen van
tegenstellingen een einde aan werd gemaakt.
Dat gevaar is er nog steeds, laten we wandelen,
genieten en herdenken. En… laten we dat
vooral samen doen.

Brandweer
wedstrijd
In Schoonrewoerd werd op zaterdag 2 november
een hulpverleningswedstrijd georganiseerd.
De
locatie
was
op
het
bouwterrein
“Ooienvaarszoom” aan de Amaliastraat.

Om deze wedstrijd mogelijk te maken hebben
de ondernemers van Schoonrewoerd weer hun
bijdrage geleverd. Afvalverwerkingsbedrijf
van Weverwijk, A.H. den Hartog & Zn. B.V.,
Landbouwmechanisatiebedrijf De With, Hans
Horden, Joulz en Bel Leerdammer.
Deelnemers waren de brandweerposten uit
de omgeving. De wedstrijdploegen kregen
een incident voorgeschoteld waar tijdens
werkzaamheden
een
personenauto
het
werkvak binnen was gereden. De werknemer
was hierdoor bedolven onder het zand en er
ontstond een gaslekkage. Aan de ploegen de
taak om de gaswolk neer te slaan met water,
het gaslek te dichten, de werknemer uit te
graven en de bestuurder uit zijn voertuig te
bevrijden.
De
brandweerpost
Hoornaar-Noordeloos
werd eerste, Goudriaan tweede en Meerkerk
eindigde op de derde plaats.

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

13. Een slechte eigenschap van mezelf: Rommel
maken
14. Mijn favoriete vakantie: Spanje
15. Mijn favoriete muziek: House en Reggaeton
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse
markt
18. Dit wil ik worden: Iets in de gezondheidszorg.
19. Dit moet anders in het dorp: Een bushokje
of overkapping bij de bushalte
20. Tip voor jongeren: Blijf vooral jezelf.
21. Volgende vragen aan: Cynthia den Hartog.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Roos van den Berg

Naam:
Leeftijd: 17 jaar
Broers/Zussen: zus Sharon en broer Kees
Hobby’s: Winkelen en taarten bakken
School: ROC Midden Nederland Opleiding:
Verzorging - IG
Leukste vak op school: Verpleegkunde
Ik heb een hekel aan: Mensen die altijd
negatief zijn
Mijn favoriete sport: Voetbal (kijken)
Ik kan geen dag zonder: Mijn bed
Ik lust geen: Bruine bonen
Ik ben gek op: Mijn familie
Ik word kwaad als: Iets mij niet lukt.

Open morgen
ari
Woensdag 5 februari
van 09.00 - 11.30 uur
erss
Inschrijfavond kleuters
Maandag 10 februari
van 19.00 - 20.00 uur

9 Spelen,
Spelen, w
werken
erken e
en
n leren
leren vanuit
vanuit
een positief christelijke identiteit
9 Zorg voor iedereen
9 Samen voor uw kind en onze
leerling
9 Dolfijngroep voor meer begaafde
kinderen
9 www.noachschool.nl

U wordt in de gelegenheid gesteld uw kind aan te
melden, als het voor 1 oktober 2015 vier jaar wordt.

Noachschool, Kerkweg 3a, Schoonrewoerd, Tel. 0345-642171, info@noachschool.nl

Hervormde
gemeente
In de vorige Klepper vertelden we u over de start
van de verbouwing van de kerkzaal. Stonden
we toen nog op het punt dat we nog maar net
van start waren gegaan met het leegmaken
van de kerkzaal, kunnen we nu vertellen wat er
zoal in de achterliggende maanden is gebeurd.
En dat is veel, ja heel veel. Het is ongelofelijk
wat er in de achter-liggende drie maanden is
gebeurd. Uren en uren kerkbanken krabben
en schuren, en dan nog een keer alles nalopen
en als u wist hoeveel kanten en hoekjes de
kerkbanken hebben dan zou je zeggen er komt
geen einde aan. Maar onze vrijwilligers wisten
vol te houden, ze gaven niet op. Lekker kletsen,
bakkie doen tegen het stof in de luchtwegen en
gewoon doorgaan. In plaats van de door ons
geplande vijf weken werd deze klus binnen drie
weken geklaard. Ondertussen werden nieuwe
leidingen voor de CV in de kerk aangelegd
en konden we na twee weken de kachel weer
aanzetten, zodat de kerk op temperatuur
zou blijven. Na de banken werden ook alle
onderdelen in de kerk met een schuurpapiertje
bewerkt. De schilder zou zo aan de slag kunnen.
We zijn verwonderd over de medewerking van
de vrijwilligers. Maar dat niet alleen, ook u als
dorpsbewoners toonden uw belangstelling.
Toen op een donderdagmorgen een betonmixer
voor de deur stond en de vrijwilligers aan het
kruien waren stapte op dit vroege uur een
dorpsbewoner binnen om eens te kijken hoe het
allemaal ging. Leidingwerk in de vloer betekent
dat er een nieuwe afwerkvloer kon worden
gelegd. Zo waren we weer in de opbouwfase
terecht gekomen. Ook in de kerstvakantie
konden de vrijwilligers aan de slag. Langs de
buitenmuren werd een houten lambrisering
aangebracht, hierdoor kreeg de kerkzaal weer
een warme “look”.
De schilder en dan??
Aan het begin van het nieuwe jaar ging de
schilder van start. Deze grote klus werd
uitgevoerd door Schildersbedrijf Vink uit
Meerkerk. Met 6-10 man gingen ze aan de slag.
U kunt zich voorstellen dat er toen heel veel
tegelijk gebeurde. Maar alvorens de schilders
aan de slag konden, is er heel wat uren geboomd
over de kleuren. De architect had natuurlijk
prachtige kleuren opgegeven. Nou prachtig?
Wie maakt een orgel nou oranje/bruin? Wie

kiest nu voor een bruine bank??? We boomden
tot in de kleine uurtjes, gingen nog eens kijken
en lieten nog eens een monster maken en weet
u, uiteindelijk zou blijken dat de kleurkeuze
van de architect de beste zou zijn en zou leiden
tot een bijzonder eindresultaat. Wie nu de kerk
binnen stapt ziet een kerkzaal waar warmte en
rust voelbaar zijn. Kleuren die verrassend en
verbindend zijn. Met een orgel dat als een echt
meubelstuk op de galerij is geplaatst. Velen
die de kerk inlopen, verwonderen zich over de
warmte die het gebouw laat zien. Het is onze
diepe wens dat de warmte die nu in de kleur en
kleurstelling merkbaar is een symbool is van
onze gemeente. Warmte en liefde zichtbaar
aanwezig door de Liefde van onze Heer en
Heiland Jezus Christus.
Ingebruikname
Wanneer de kerk weer in gebruik genomen
wordt is op dit moment nog niet exact bekend.
Maar zodra dit bekend is zullen we u op de
hoogte brengen zodat u allen dit moment met
ons kan meemaken.
BWK
Nu de verbouwing bijna aan haar einde komt;
betekent dit dan dat we gaan stoppen met
onze BWK acties?
We kunnen u geruststellen. We hopen de
komende jaren nog door te gaan met diverse
acties. We mogen steeds weer zien dat veel
van deze activiteiten in een behoefte voorzien.
We moeten er niet aan denken dat we tegen u
zouden moeten vertellen dat er geen maaltijden
meer georganiseerd zouden worden. Dat er
deze zomer geen dorpsmaaltijd meer zou zijn.
We zien het als een zegen dat we als gemeente
verrassend verbindend mogen zijn. En we
hopen dat we op uw betrokkenheid mogen
blijven rekenen, ook nu de kerk bijna klaar is.
Want telkens bent u het weer die ons verrast
met uw betrokkenheid bij de activiteiten. We
zien steeds meer dat BWK niet iets is van de
Hervormde Kerk maar dat het is uitgegroeid
tot iets van het hele dorp. Wat kunt u van
ons verwachten in 2014: Verkoop potgrond
(maart), verkoop WC-papier (april), en ook op
de Schoonrewoerdse markt hopen we er weer
te zijn, diverse maaltijden, ook het geslaagde
mannenevent willen we herhalen en we willen
ook de vrouwen een event aanbieden.
Hoe, wat, waar en wanneer, daarover ontvangt
u, zoals u van ons gewend bent, een huis-aanhuis uitnodiging.

Uitnodiging thema-avond
Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 19 maart a.s. zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. Om u te helpen
bij uw keuze organiseren wij op dinsdagavond
25 februari a.s. een thema-avond over deze
verkiezingen.
Tijdens deze avond krijgen de plaatselijke
politieke
partijen
de
gelegenheid
het
gemeentelijk partijprogramma toe te lichten
en hun visie voor de eerstkomende vier jaar
voor de dorpskern Schoonrewoerd te geven.
Daarnaast krijgt het publiek ruimschoots de
gelegenheid om de politieke partijen vragen te
stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat er de
afgelopen jaren werkelijk is gerealiseerd of wat
de partijen voor de eerstkomende 4 jaren als
doelstelling hebben.
Daarbij houden we als leidraad de volgende
onderwerpen aan:
- Wonen
- Zorg
- Voorzieningen
- Verkeer&Groen
- Veiligheid
- Jeugd
De zaal is vanaf 19.30 uur open. U bent dan
van harte welkom om een kopje koffie of thee
te drinken en bij de partijen informatie op te
vragen. De opening is om 20.00 uur en de
avond zal geleid worden door Jos van den Berg
(oud-dorpsbewoner) en vindt plaats in de grote
zaal van Partycentrum Schoonrewoerd.
We hopen u te zien op deze avond, de koffie/
thee staat voor u klaar!
Met vriendelijke groet,
Dorpsvereniging Schoonrewoerd

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.

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

Schoonrewoerd versiert kerstboom
Op zaterdag 14 december werd
de kerstboom op het dorpsplein
in Schoonrewoerd opgetuigd. De
plaatselijke breiclub “De Tikkende
Pennen” had in de afgelopen periode al
heel veel kerstversiering gemaakt. Ter
plekke konden kinderen kerstballen,
kerstmannen en andere versieringen
voor in de boom maken. Rond vijf
uur werd het gezellig druk op het
dorpsplein. We genoten van warme
chocolademelk en glühwein en een
houtvuur. Johan van den Berg zorgde
met zijn accordeon voor kerstmuziek.
Geuf Middelkoop sprak namens de
Dorpsvereniging Schoonrewoerd
welkom uit. Daarna kreeg
burgemeester
Houtman
het
woord. Nadat de burgemeester
een veiligheidsgordel kreeg,
mocht hij vanuit de hoogwerker
met assistentie van Brandweer
Schoonrewoerd de versierselen
ophangen. Toen alles in de boom
hing, werd onder applaus de
verlichting ontstoken. Gezellig
om zo met zijn allen de kerstboom
op te tuigen. Dit wordt al steeds
meer een jaarlijkse traditie die
wij graag willen voortzetten.
Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Geachte lezer,
Steeds vaker versturen wij het laatste nieuws en de aanbiedingen via onze vernieuwde
website. Ook de weekfolder kunt u digitaal bekijken.
Wij stellen het erg op prijs dat wij gebruik mogen maken van uw e-mailadres. Stuur ons een
mailtje of lever het strookje onderaan deze advertentie bij ons in. De e-mailadressen
beheren wij zelf en deze worden niet aan anderen verstrekt.
Op dit moment zijn er de volgende websites in de lucht die allerlei informatie geven over de
“dagwinkel” en zijn activiteiten:
9 www.dagwinkelschoonrewoerd.nl
Informatie over onze winkel.
De digitale folder en het laatste nieuws
De activiteitenagenda van het dorp
9 www.slimsparen.info
De online catalogus van ons elektronische spaarsysteem “DAGPAS”. Volledig
vernieuwd en aangevuld met nieuwe cadeaus.
De spaarpunten op de “DAGPAS” kunt u gebruiken voor:
x gratis artikelen uit de catalogus
x gratis bloemen en planten van ’t Onderhuis
x gratis gebak van speciaalbakkerij van der Grijn
9 www.dagwinkel.nl
De landelijke website van onze winkelformule “Dagwinkel”.
9 www.lekkermakkelijk.nl
Een site met veel ideeën voor een dagje uit en allerlei tips.

Met vriendelijke groet,
Ad & Tineke’s dagwinkel
Dorpsstraat 11
4145 KA Schoonrewoerd

info@dagwinkelschoonrewoerd.nl
Tel 0345 64 1202
Fax 0345 64 2468

Ja, neem mij op in het e-mail bestand van Ad & Tineke’s dagwinkel
………………………………………@............................................................
Of stuur een mail naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl

Brandweer Schoonrewoerd
naar NK Mountainbike

Kerst-nachtsamenkomst
We kunnen terugkijken op een heel goed
bezochte
kerst-nacht-samenkomst.
De
Lichtkring zat klemvol. Mensen zaten tot in de
keuken! Geweldig.
Op het toneel zat een koor van 60 zangers,
die gedurende vier repetitie-avonden hard
hadden gewerkt en dat was te horen. Het
thema van de avond: “Een stralende ster” werd
met lezingen, meditatie en het uitdelen van
stralende sterretjes vormgegeven.

Voor de tweede keer organiseerde de brandweer
sportbond een Nederlands kampioenschap
mountainbike wedstrijd.
Vrijdag 6 december in Oss werd deze wedstrijd
gehouden. In 2012 was er sprake van zware
sneeuwval. Dit keer kregen we te maken
met veel blubber door de storm en regenval
van 5 december. Om 14.00 uur was de start
voor brandweer, politie, gemeenten en
waterschappen.
Het was een technisch en zwaar parcours.
Desondanks
een
fantastische
ervaring.
De organisatie had problemen met het
tijdregistratiesysteem waardoor een twaalftal
brandweercollega’s
niet
in
de
uitslag
voorkomen. De hoogst geklasseerde van de
brandweerpost Schoonrewoerd was Jarno de
Jong met een zevende plaats.
Dit jaar hopen we zeker weer mee te doen.
Dan zal de wedstrijd op vrijdag 3 oktober 2014
gehouden worden.

Het was fijn om zo samen te zijn. Aan het
eind van de samenkomst was er (warme)
chocolademelk en dat vond gretig aftrek.
Zo werd ook de gelegenheid geschapen om
nog wat na te praten en elkaar werkelijk te
ontmoeten.
Beide kerken hebben zich enorm ingezet om
dit mogelijk te maken.

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

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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Stichting Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Nieuwjaarsreceptie
Op
woensdag
8
januari
was
onze
Nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een
drankje en een hapje konden we elkaar het
goede toewensen voor 2014. Om twaalf uur
stond er een heerlijk buffet voor ons klaar! Eerst
kregen we een voorgerecht, daarna konden
we beginnen met het buffet en als laatste het
nagerecht (een wafel met warme kersen, een
bolletje ijs en slagroom). Het zag er allemaal
weer goed en verzorgd uit! Om half drie ging
iedereen met een vol en voldaan gevoel naar
huis. Totaal waren we met 60 personen.
Open eettafel
Bent u 60 jaar of ouder en heeft u ook zin om
naar de open eettafel te komen dan zijn dit de
volgende datums: 6 februari, 6 maart en 10
april. Opgeven bij Frieda Verrips (tel: 642076)
Lentefair
De Lentefair wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 8 maart van 10.00 tot 13.00 uur in
het Partycentrum. Er is weer van alles te doen
voor jong en oud! Ook voor de inwendige mens
wordt gezorgd. Dus houd deze datum vrij en
komt naar de Lentefair!
Een hartelijke groet,
namens het Bestuur van het Ouderenkontakt

Uit de oude doos
Onderste rij vlnr: Jo Kros,
Teuntje van Weverwijk, meisje
Verwolf, Jannie de Burger,
Jan van Genderen, Nel van
Weverwijk
Bovenste
rij:
Jannie
van
Genderen, Nel Kros met op haar
arm Corrie (?), Pie Verwolf, Joost
van Zanten, Kees de Burger sr.
Jongetje
achter
Nel
van
Weverwijk en voor Jan van
Genderen mogelijk Teunis van
Bruggen.

1. Naam: Kees de Korte

2. Adres: Kerkweg 3.
3. Geboortedatum: 24 augustus 1970.
4. Geboorteplaats: Sint Maartensdijk. (Een
echte Zeeuw dus en daar ben ik trots op!)
5. Beroep: Leerkracht en directeur op de
Noachschool in Schoonrewoerd.
6. Getrouwd met:
Annemiek de Korte–Roos.
7. Kinderen: 5 en een schoondochter.
Joost, Bas, Emma, Friso en Sophie. Joost
is getrouwd met Jennifer en zij wonen in
Schoonhoven.
8. Huisdieren: Geen. We hebben allemaal
nogal last van verschillende allergieën.
9. Hobby’s: Sporten (racefietsen in de zomer,
mountainbiken in de winter, wat hardlopen
en ’s zomers zeilen in Zeeland met de grote
zeilboot en bij Maurik met de Schakel.
10. Leuk in je werk: Samen met je team, de
leerlingen en de ouders een fijne school
zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar
het fijn is om te zijn en je te ontplooien.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: Als het soms wat tegenzit is het
moeilijk om de drive vast te houden.

Gelukkig trekken anderen me er dan weer
doorheen.
12. Lievelingsmuziek: Michael W. Smith, Dire
Straits, en verder geen speciale voorkeur.
Ik luister in de auto altijd radio.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: Studio Sport,
journaal, Pauw en Witteman, de Reünie en
Boer zoekt vrouw.
14. Favoriete lectuur/boeken: Ik lees niet
graag. Wel houd ik de vakbladen bij en
lees ik kinderboeken. Mees Kees is mijn
favoriet!
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
Vooral racefietsen en mountainbiken.
16. Lievelingseten: Italiaans.
17. Mooiste auto: Porsche 911 GT3.
18. Mooiste/leukste vakantieland:
Zeeland. Heerlijk aan zee! (Maar Frankrijk
is ook mooi!)
19. Favoriete vakantiebesteding: Tot rust
komen en de kinderen zien genieten.
20. Wat vind je van politiek: Moeilijk. In
mijn werk kom ik ook politiek tegen en
daar stoor ik me vaak aan het gedraai en
de dubbele agenda’s. Ik houd van open en
eerlijk met elkaar communiceren, zonder
dubbele agenda’s.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: Ik lees geen krant meer, maar houd
alles via de app bij.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Toen ik als directeur
op de Noachschool kwam werken, hebben
we de bewuste keuze gemaakt hier ook te
komen wonen. Zeker als directeur op een
dorpsschool vind ik dat je moet weten wat
er in het dorp speelt en waar het kan, moet
je meedoen met de activiteiten.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: Lastig om daar iets van
te zeggen. Laat een ander dat maar doen.
Ik doe mijn best om steeds de verbinding
te zoeken, want we hebben elkaar nodig
en hebben samen heel veel weg te geven.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Het schoolhuis met de mooie dorpsschool
erachter en natuurlijk de Wiel.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: Wat
is lelijk?
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Een
goede sportzaal voor alle bewoners van het

dorp.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: De omgeving
en de STC (Schoonrewoerdse Toerclub).
28. Wat vind je vervelend en waarom:
Mensen die halve waarheden over een
ander vertellen. Dat is immers een hele
leugen en je kunt je tegen roddels niet
verdedigen. Het maakt veel stuk en dat is
zonde.
29. Waar ben je trots op: Op mijn vrouw
Annemiek en de kids.
30. Waar heb je spijt van: Zou het zo niet
weten. Ik kijk liever vooruit.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: Mijn vrouw, omdat ze zich altijd
voor anderen wegcijfert.
32. Wat is je hartenwens en waarom: Opa
worden. Lijkt me geweldig!
33. Voor het laatst gehuild: Na het overlijden
van mijn neefje een aantal jaren terug ben
ik emotioneler geworden. Echt gehuild heb
ik al jaren niet meer, maar ik word wel
regelmatig emotioneel en dan laat ik ook
een traantje.
34. Leukste
jeugdherinnering:
Heerlijk
varen op de Loosdrechtse Plassen met mijn
broer Chris en vrienden. Het gevoel van
vrijheid als je over het water stuift!
35. Droomvakantie: Drie weken stralend
weer met het hele gezin in Zeeland. ’s
Morgens verse broodjes halen bij de bakker,
vleeswaren bij de slager, lekker naar het
strand en ’s avonds de ondergaande zon en
een goed glas wijn en een lekker kaasje!
Top!
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Geen
idee. Ik ontmoet elke dag interessante
mensen.
37. Waar maak je je boos over: Onrecht en
hypocrisie.
38. Waar ben je blij mee: Met mijn
gezondheid.
39. Waar heb je moeite mee: In de bergen
fietsen.
40. Welke hoop koester je: Dat volgend
jaar alle kinderen van Schoonrewoerd hun
plekje gaan vinden op de Noachschool en
met plezier naar school gaan in een fijne
groep.
41. Goede eigenschap: Mensen enthousiast
maken.
42. Slechte eigenschap: Ik ben soms wat
slordig en te direct.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken:
Bij de school, de BWK-commissie en de
STC.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: Ik maak me niet veel zorgen. God

heeft deze wereld in Zijn handen. Er
gebeurt niets zonder dat Hij er van weet.
In dat vertrouwen leef ik mijn leven.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: Weet ik nog niet.
46. Gouden tip voor de Klepper: Maak ook
meer gebruik van de moderne media om
alle doelgroepen te bereiken.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: Ze
weten al genoeg denk ik…. Nou vooruit.
Dat als het gaat vriezen ik er alles aan zal
doen om binnen een paar dagen een mooie
schaatsbaan te krijgen op het plein, waar
iedereen welkom is!
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: De Noachschool opknappen en
weer up to date maken en het dorpshuis
vernieuwen met een aparte gymzaal.
49. Vraag van Sandra Bel (50 vragen
vorige keer): Hoe kijk jij terug op de 1e
fase van de overgang van de school?
En hoe kijk jij naar de volgende fase?
Dat het een moeilijk proces is, wisten we
allemaal. Niet voor niets hebben we meer
dan 100 jaar twee christelijke scholen in
ons dorp gehad. Dat we met ingang van het
schooljaar 2014/2015 nog maar één school
op het dorp zullen hebben, hadden we geen
van allen verwacht. Het feit ligt er dat de
Regenboogschool haar deuren aan het eind
van dit schooljaar sluit. De kleuters zijn, na
een zorgvuldig gelopen overgangstraject,
al op de Noachschool gekomen en hebben
het er goed. Dit geeft vertrouwen voor de
volgende fase, namelijk de overgang van de
andere leerlingen. De voorbereidingen zijn
in volle gang. Als we open en eerlijk met
elkaar om blijven gaan, ruimte zoeken en
onze verbinding blijven maken, zal het gaan
lukken om straks één positief Christelijke
dorpsschool in ons mooie dorp te hebben.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Robert Eisinga.
Welke vraag moeten wij van jou
aan deze persoon stellen: Nu je, na
vier jaar, Schoonrewoerd gaat verlaten,
kijk je natuurlijk terug op de afgelopen
periode. Wat wil je de Schoonrewoerders
meegeven? Heb je een tip en een top
voor ons? En voor jou persoonlijk: Wat is
je mooiste herinnering aan je periode in
Schoonrewoerd?

Producten die met aAndacht
en liefde zijn gemaAkt en
eigenheid uitstralen.

Geweldig, die
streEkproducten,
maAr wat heb je uit
ónze streEk

In ons grote asSortiment
geven we graAg aAndacht aAn
streEkproducten.

Dag mevrouw jansen!
Dag henkie!

Ha, Ad!

... En uit ons
eigen schoOnrewoerd
komt...

nou, ik heb
broOd uit
GroOt
AmMers...

...
De
kip!

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

we zijn eEn kleine maAr goed
gesorteEerde supermarkt in
eEn rustig, landelijk dorp.

Verslag
raadsvergadering
Op
23
januari
zijn
tijdens
gemeenteraadsvergadering in Leerdam
volgende onderwerpen besproken.

de
de

HOVO-terrein
De bouwvergunning voor de eerste fase was
akkoord. De vergunning voor de tweede fase
is in juni 2013 ingediend. Deze voldeed echter
niet aan de eisen, omdat zaken buiten het
kader van fase één vielen. De gemeente wil
alle belemmeringen wegnemen, maar de bal
ligt bij de ontwikkelaar. De ontwikkelaar kan
uiterlijk juni 2014 een nieuwe vergunning voor
fase twee indienen.
Bestemmingsplan Buitengebied
Naar
aanleiding
van
herziening
bestemmingsplan
Buitengebied
spreekt
de heer Middag van LTO Noord in namens
boeren en tuinders. De richtlijnen voor
archeologisch onderzoek zijn een probleem.
Dit onderzoek is uiterst kostbaar en de kans
op vondsten is vaak minimaal. Het CDA dient
een amendement in. Overbodig archeologisch
onderzoek wil men voorkomen, zodat normaal
agrarisch onderhoud en beheer niet onnodig
beperkt wordt. Naburige gemeenten blijken
dit ook te hanteren. Daarnaast wil men dat
bij bestemming Waarde-Archeologie 1 en 2 de
grond tot een diepte van 50 cm. bewerkt mag
worden. Bij bestemming Waarde-Archeologie
2 is er een hogere verwachtingswaarde tot
vondsten. Wethouder Van der Leij geeft aan
dat er dit jaar een evaluatie archeologie zal
plaats vinden. Hij adviseert om met andere
gemeenten
gezamenlijke
afspraken
te
maken. Een aantal partijen stemmen in met
het amendement, een paar partijen wensen
echter ook nader onderzoek. Afgesproken
wordt dat besluitvorming verzet wordt naar de
raadsvergadering op 13 februari.
Onderwijs- en gymvoorziening
Schoonrewoerd
Het college geeft met betrekking tot huisvesting
Noachschool de volgende opties:
- renovatie huidig pand Noachschool
- uitbreiding op locatie Regenboogschool
- nieuwbouw
De gemeente wil gezamenlijk met het
schoolbestuur onderzoek verrichten naar de
beste optie.

Het college geeft aan dat het bouwen van een
gymzaal niet haalbaar lijkt. Een alternatief zou
zijn een speellokaal plus bij de school en een
openbare sport- en speelplek
Met betrekking tot een gymvoorziening is er
in het najaar een werkgroep opgestart. Geke
de Vos spreekt in namens deze werkgroep. Ze
wijst op de saamhorigheid en leefbaarheid in de
kern Schoonrewoerd. Sportinitiatieven in een
kleine kern hebben een positieve invloed op de
leefbaarheid. Belangrijk is dat Schoonrewoerd
voor iedereen aantrekkelijk blijft om in te
wonen. Vraagt of de reservering vanuit 2009
nog steeds vaststaat voor een gymvoorziening
in Schoonrewoerd. De werkgroep biedt aan om
met de gemeente een projectgroep te vormen
om met elkaar tot een goede oplossing te
komen.
De politieke partijen geven aan dat de
exploitatie van een vrijstaande gymzaal niet
lonend is, vanwege de lage bezettingsgraad.
Gezien de leefbaarheid is een gymvoorziening
echter wel gewenst. Prognose leerlingaantallen
kan wijzigen omdat in 2013 het aantal
geboortes van gemiddeld 14 gestegen is
naar 22 geboortes per jaar. Het idee van een
openbare sport- en speelplek krijgt sympathie.
Een gymvoorziening lijkt alleen mogelijk in
combinatie met Partycentrum of de school.
Naar aanleiding van de vraag over de financiële
reservering geeft wethouder Groenweg aan
dat deze er wel is voor een sportvoorziening in
Schoonrewoerd, maar ontoereikend voor een
gymzaal.
Afgesproken wordt dat het besluit over
een
gymzaal
verzet
wordt
naar
de
gemeenteraadsvergadering op 13 februari
2014. Op 6 februari gaat de werkgroep met de
politieke partijen om de tafel.
Samenvattend:
een
gymvoorziening
in
Schoonrewoerd is wenselijk, maar financiële
exploitatie en prognose lage bezettingsgraad
zijn een probleem.
Suggesties, initiatieven, geldbronnen e.d. zijn
van harte welkom!
Jannie Abbel,
Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Terugblik Kerstfeest
Op woensdag 18 december hebben
we met elkaar het kerstfeest in de
kerk gevierd. De kerk was goed bezet
en alles verliep prima. Alle kinderen
hebben heel goed hun best gedaan
bij het zingen en spelen en het zag er
prachtig uit. Het was heel fijn om zo
met elkaar in de kerk het Kerstfeest te
vieren. De volgende dag hebben we in

Beste inwoners van Schoonrewoerd en
omstreken,
Als ik naar buiten kijk, lijkt het wel alsof het
voorjaar voorzichtig gaat komen: de bollen
komen boven de grond en ’s morgens hoor
ik soms een vogel fluiten. Maar misschien is
het wel hartje winter op het moment dat u
deze Klepper leest, het kan zo weer omslaan.
Het zou toch mooi zijn als we nog een echte
winter krijgen met sneeuw en ijs en dat we
weer heerlijk met de hele school kunnen gaan
schaatsen!
Op onze Regenboog gaat alles zijn gewone
gang: er wordt hard gewerkt in de groepen en
daarnaast is er ruimte voor andere activiteiten.
Momenteel worden in alle groepen de toetsen
van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Zo
krijgen we een goed beeld van wat de kinderen
al beheersen en waar we wat extra aandacht
aan moeten geven. Groep 8 bereidt zich rustig
voor op de Eind CITO die in de 2e week van
februari zal worden afgenomen. Ze zijn wel
druk bezig met rondkijken op de verschillende
scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio
en dat vinden ze leuk om te doen.
Leerkrachten en kinderen genieten met
elkaar nog steeds van de prima sfeer op de
Regenboog. Ons onderwijs is goed en er is
alle ruimte en tijd om de kinderen goed te
begeleiden. Natuurlijk denken we af en toe aan
het naderende afscheid, maar dat weerhoudt
ons er niet van om voluit te genieten en
plannen te maken. Daarnaast hebben we met
de Noachschool regelmatig gesprekken over
de toekomst van de kinderen. Samen gaan we
ervoor om hen allemaal zo goed mogelijk een
nieuw plaatsje te geven.
Na de sluiting van de school gaat het gebouw en
de accommodatie terug naar de gemeente en
de gemeente beslist wat ermee wordt gedaan.

de groepen allemaal kerststukjes gemaakt.
Iedereen maakte er minstens twee en de hele
school geurde naar dennengroen. Daarna
hebben we deze kerststukjes bij ruim vijftig
adressen van ouderen bezorgd. Dat was weer
een groot succes! Zo hebben de kinderen vele
enthousiaste reacties ontvangen en sommigen
kregen ook wat lekkers toebedeeld.
Bibliotheekproject groep 3/4 en 5/6
De bibliotheek van Leerdam heeft verschillende
projecten voor basisscholen om kinderen te
stimuleren meer te gaan lezen. Wij hebben
daartoe voor elke groep een project uitgekozen.
In september/oktober heeft groep 7/8 het
project ‘Biebtoppers’ al gehad. Nu zijn de
andere twee groepen aan de beurt.
In groep 3/4 is in januari het project
‘Juttersbuit’ gestart. Dit project laat de
kinderen kennismaken met vijf verschillende
soorten boeken en teksten: een voorleesboek,
een leesboek, een informatief boek, een
gedichtenboek en een prentenboek. Het boek

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

‘Juttertje Tim’ van Paul Biegel is daarbij het
voorleesboek en dat maakt het begrip “jutten”
op sprekende wijze duidelijk. Met behulp van
verschillende materialen is de klas helemaal
in ‘jutterstijl’ aangekleed. De kinderen zijn
erg enthousiast en gaan met behulp van de
boeken steeds op zoek naar ‘schatten’ die op
het strand te vinden zijn en zo ontdekken ze
spelenderwijs verschillende soorten boeken.
Voor groep 5/6 is er het spannende project
‘Kraak de code’. Telkens als een leerling een
boek heeft gelezen, krijgt hij of zij een code.
Deze codes vormen de sleutel voor het kraken
van het cijferslot van de kluis. Bij de eerste
kraak ligt er een voorleesboek in de kluis.
Vervolgens stopt de leerkracht een nieuwe
verrassing in de kluis en verandert hij de code
van het cijferslot. Na 15 boeken kan de kluis
weer opnieuw worden gekraakt. De kinderen
zijn allemaal zeer gemotiveerd om de kluis te
kraken en lezen daarvoor heel wat kilometers.
Muziekproject groep 5/6
Evenals vorig jaar zal muziekvereniging Aurora
weer een prachtig project op school verzorgen.
Gedurende 2 maanden krijgen de kinderen
wekelijks les in algemene muzikale vorming en
les op de blokfluit. Het geheel zal afgesloten
worden met een concert samen met leden
van de muziekvereniging. Dit project is mede
mogelijk door ondersteuning van het Bert van
Voordenfonds, waarvoor wij zeer erkentelijk
zijn.
Samen naar het Rijksmuseum
Vanwege de overgang van de kinderen naar de
Noachschool, zoeken we met elkaar naar enkele
activiteiten die goed samen te organiseren
zijn. Voor de bovenbouwkinderen hebben we
daarin een prachtig aanbod gekregen vanuit
het Rijksmuseum te Amsterdam. Op dinsdag
4 maart hopen de groepen 6 en 7 van beide
scholen samen met de bus daarheen te gaan.
Een unieke gelegenheid om dit schitterende
museum dat vorig weer heropend is te
bezoeken en om elkaar op ongedwongen wijze
beter te leren kennen. In de volgende Klepper
hoop ik u daarvan verslag te kunnen doen.
Een hartelijke groet,
mede namens het team van de Regenboog
Caroline van Reenen
locatieleider CBS Ichthus Regenboog

PERSOONLIJK

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
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Tessa Kemkes

NIEUWS
van de
Dorpsvereniging

e

k

Hallo,
Ik ben Tessa Kemkes, ik ben 10 jaar en zit
in groep 7 van de Noachschool. Ik ben een
grote fan van Feyenoord en zal jullie iets
vertellen over een mooie dag die ik heb
meegemaakt.
Ik ben eerst naar diergaarde Blijdorp
geweest en heb daar “Ollie” de mascotte
van Feyenoord gekocht. Ik ben naar de
training van Feyenoord geweest en daar
ben ik met de spelers van Feyenoord op
de foto gegaan.
Pelle is mijn grote held en heb een grote
poster van hem op mijn kamer hangen.
Zelf voetbal ik niet maar ik Turn bij SVZ en
doe aan badminton bij BCC in Culemborg.
Ik
geef
het
dagboek
Michelle Würsten

door

aan:

Groetjes Tessa Kemkes

Gelukkig heeft onze huis aan huis folderactie
gewerkt, we hebben er weer een aantal nieuwe
leden bij gekregen en waarschijnlijk ook nog
een nieuwe penningmeester. Bert van Toor (De
Bongerd 22) heeft zich beschikbaar gesteld
voor deze functie. Wij als DVS zijn natuurlijk
heel blij dat het financiële gedeelte weer in
goede handen is en heten Bert dan ook van
harte welkom in ons midden. Bent u vergeten
om het aanmeldingsstrookje in te leveren,
aanmelden als lid kan natuurlijk altijd via ons
mailadres
(dorpsverenigingschoonrewoerd@
gmail.com), wij zijn uiteraard heel blij met uw
steun.
Zoals u hebt kunnen zien is het versieren van de
kerstboom op het dorpsplein weer goed gelukt.
Zowel de jeugd als de breiclub maakten leuke
versieringen en daarna heeft burgemeester
Houtman de kerstverlichting laten branden met
hulp van de brandweer. Jammer was dat de jeugd
niet zelf hun versiering met de hoogwerker in
de boom mocht hangen maar we moeten ons
nu eenmaal aan de veiligheidsvoorschriften
houden. In deze Klepper staat nog een kort
verslag en foto’s van deze middag. Ons is de
zaterdagmiddag goed bevallen en we hopen
volgend jaar weer meer dorpsbewoners te
mogen begroeten. Fijn dat ook de jaarwisseling
zonder incidenten is verlopen. Het is goed dat
Schoonrewoerd op deze wijze positief in het
nieuws kwam.
Zoals u weet zijn er dit voorjaar weer
gemeenteraadsverkiezingen
en
wel
op
woensdag 19 maart a.s. Als DVS organiseren
we weer een avond in het Partycentrum
Schoonrewoerd. Tijdens deze avond kunnen de
plaatselijke politieke partijen hun programma
toelichten en tevens hun visie voor de
eerstkomende vier jaar voor onze dorpskern
geven. U als bewoners van Schoonrewoerd
stellen wij in de gelegenheid om (kritische)
vragen te stellen. U bent van harte welkom op
dinsdagavond 25 februari a.s., vanaf 19.30 uur
staat de koffie voor u klaar. In verband met
de ziekte van onze voorzitter zal Jos van den
Berg (oud dorpsbewoner) deze avond leiden.
Allemaal van harte welkom.
Tenslotte willen we nog vermelden dat de DVS
ook een Facebookpagina (Dorpsvereniging
Schoonrewoerd) heeft, hierop staan allerlei

foto’s van activiteiten en worden komende
evenementen vermeld, zodat u nog beter op
de hoogte blijft.
Graag tot ziens op dinsdag 25 februari a.s.,
Dorpsvereniging Schoonrewoerd,
Gera de Jong (secr.)

Burgerlijke stand
Geboren
6 december - Finn
Zoon van Corné en Natasja Brouwer,
broertje van Anouk

21 november - Sofie Adriana
Dochter van Hendrik en Ilona de Leeuw

17 december - Gert-Jan (Gerrit Jan)
Zoon van Arend en Marianne Mourik,
broertje van Bethina, Joanne en Mart

30 november - David Theodoor
Zoon van Berto en Paula van Vliet,
broertje van Ruben, Joran en Simon

27 december - Josephine-Marie (Diane Josine
Johanna Maria)
Dochter van Erik en Marieke de Kruijf-van Klei,
zusje van Janne-Margrèth

Kom over en help Kledingdepot
Waarom: Er is veel vraag naar goede tweedehands kleding in de Oekraïne, Moldavië,
Bulgarije en Albanië.

3 januari - Rowan (Lauwrens Bart Rutger)
Zoon van Maurits en Thea Oudenaarden-van
Vliet, broertje van Ralf, Emma en Micha

Overleden
15 december - Marie van den Ham-Bakker
in de leeftijd van 81 jaar. Heeft gewoond op
Kalverweg 23
23 december - Johanna Bogerd-Bos in de
leeftijd van 93 jaar. Woonde in Leerdam en
voorheen aan de Dorpsstraat.
3 januari - Aart Middelkoop in de leeftijd van
61 jaar. Woonde vroeger op Diefdijk 14
8 januar - Giel Niessen in de leeftijd van 81
jaar. Woonde aan de Dorpsstraat 38

Vertrokken
• Familie vd Velden vanaf Kerkeland naar
Leerdam
• Elise Alting van Overboeicop 25 naar
Meerkerk
• de heer R.L. Agerbeek vanuit de Beatrixstraat
naar Leerdam
Verjaardagen & jubilea
• 29 december mocht mevrouw W.A. de
Leeuw-den Hartog 91 jaar worden
• 9 november zijn Wim Bruynes en mevrouw
de Jong 65 jaar getrouwd
• 19 december waren Cees en Corrie Meerker
50 jaar getrouwd
• 16 september is mervrouw Eckelboom-van
de Haar 90 jaar geworden
Bikker

Wat:
• baby-, kinder-, dames- en herenkleding,
mits SCHOON gewassen en NIET KAPOT
(kleding die u zelf nog zou willen dragen
v.w.b. de kwaliteit)
• dekens en dekbedden
• schoenen en laarzen, graag apart verpakt
• rolstoel, rollator e.d. in overleg
Wat niet (meer): vrijwel alle andere spullen
Wie:
We ondersteunen de lokale kerken in hun
diaconale roeping. Zij zorgen ervoor dat de
armste mensen in hun nood bereikt worden
met de hulp.
Hoe:
Een deel van de transportkosten word
gesponsord. De tweedehands schoenen worden
in Nederland verkocht. Van de opbrengst
worden in Oost Europa nieuwe winterschoenen
gekocht.
Verkoop en opbrengst:
Kleding die ongesorteerd wordt aangeleverd,
word in Nederland verkocht. De opbrengst is
voor andere projecten en ter dekking van de
transportkosten. Deze kleding gaat ook naar
Oost Europa en word verkocht in tweedehands
kledingwinkels. Mensen die wel iets kunnen
betalen helpen zo indirect mee de armste
mensen te helpen.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij:
Depotadres: Fam. G. 't Lam
Schaikseweg 64a, Leerdam
tel: 0345-615935

Overleden in 2013
Zoals gewoonlijk geven we de namen van de personen van ons dorp die overleden zijn in het
afgelopen jaar 2013.
24 februari 2013
15 maart 2013
19 maart 2013
29 maart 2013
22 mei 2013
9 juni 2013
19 juni 2013
29 juni 2013
3 juli 2013
19 juli 2013
28 juli 2013
31 juli 2013
27 november 2013
15 december 2013

Corrie Kokshoorn-Lusassen
Toos den Hertog-Versluis
Petronella Maire Franchemong-Agerberg
Teunis de Keyzer
Marleen den Hartog-Bikker
Arie den Hertog
Adrie Alting
Dirk Boogers
Aaltje van de Heiden-de Jong
mw. Den Dunnen-van Kralingen
Arwin den Besten
Nico van Klei
Johanna Bogerd-Bos
Marie van de Ham-Bakker

76
84
73
83
46
70
75
81
83
88
44
64
93
81

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
Bikker

Collecte Alzheimer
De
collecte
voor
de
bestrijding
van
Alzheimer heeft het mooie bedrag van
€ 615,64 opgeleverd. Dat is, ondanks de
recessie, ongeveer 50 euro meer dan vorig
jaar. Iedereen heel hartelijk bedankt. Dat het
bedrag hoger is, komt ook door de actieve inzet
van de collectanten.

Zoals bekend hebben we steeds meer met
de ziekte te maken omdat mensen ook ouder
worden. Maar er wordt veel gedaan aan
onderzoek om middelen te vinden die effect
mogen hebben. Belangrijk is dat deze gezegend
worden. Maar ook dat wij onze gaven hiervoor
geven.
namens de organisatie,
A.K. Wallet

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

Bovenste rij van links naar rechts: Jan van Dijk, Bertus Verrips, Peter Bogerd, Kees van Wijk, Klaas van Wijk, Simon van
Dijk, Henk Burggraaf, Dirk van de Heiden. 2e rij: Piet de With, Willem Uittenbogerd, Co Burggraaf, Aartje Burggraaf, Aart Roza,
Arie Roza, Herman Horden, Jan Bats, Cor van Wijk, Gre Groos, Meester Den Toom. 3e rij: Trui Burggraaf, Neeltje Keppel, Her
de With, Bas Burggraaf, Anna Roza, Kees de Leeuw, Anna de Leeuw, Trijntje Versluis, Cor Burggraaf, Marie van Weverwijk,
Betje Bogerd. 4e rij: Jan den Hartog, Driekus Burggraaf, Hannes Burggraaf, Arie Burggraaf, Otto van de Heiden, Adrianus van
Weverwijk, Toon van Zanten.

Hervormde school 1928

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

Roemenië
We wilden in april naar Roemenië, we hadden
al heel wat pakketten voor schoolkinderen
klaarstaan, maar dit kon niet doorgaan.
M’n vrouw kreeg een nieuwe heup en kon
zodoende een tijdje moeilijk lopen. Dus bleven
de pakketten staan.

Inmiddels kregen we van de Julianaschool uit
Leerdam +/- 80 shirts met opdruk van de school.
De Julianaschool en de Eban-Haezerschool uit
Leerbroek zijn de scholen waar de kinderen nog
heel wat kinderkleding voor ons meebrengen.
Karin Blomsma-Bakker heeft weer bemiddeld
dat we al de kinderkleding kregen die niet
verkocht was op de kledingbeurs in Zijderveld,
dit was ook veel. En wat er zo nog bij ons thuis
gebracht is.
Alles bij elkaar hadden we nu ruim 300
pakketjes voor schoolkinderen. Dit is voor twee
grote en twee kleine scholen in Roemenië. We
kregen ook nog 50 kinderbijbels, uiteraard in
de Roemeense taal. Dit konden we niet zo maar
laten liggen of staan. Hoewel m’n gezondheid
niet optimaal was zijn we eind november toch
naar Roemenië afgereisd.
De pakketten hadden we nu bij één school
laten brengen. Toen we daar waren hebben we
de pakketten gesorteerd en die voor de kleine
scholen bestemd waren daar gebracht maar
nog niet uitgedeeld.
Normaal overnachten we bij verschillende
families, maar gezien m’n gezondheid nu in
een hotel. Maar het dichtsbijzijnde was wel 27
km van het dorpje, maar voor een prijs van 25
euro voor een tweepersoonskamer kun je wel
een eindje rijden.
De volgende dag de shirts en de bijbels

uitgedeeld. Maar ik kreeg een ontsteking en
koorts. Ik wilde of kon niet meer. En we zijn
maar naar huis terug gekeerd. Dus m’n werk
niet afgemaakt. De pakketten niet uitgedeeld
en de pakketten van één grote school staan
nog niet bij de juiste school. Hoe het verder zal
gaan weten we nog niet.

Op de foto zie je de kinderen met de shirts en
een groep achteraan houdt hun bijbel omhoog.
Bikker

Collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal
MS Fonds is het mooie bedrag van € 660
in Schoonrewoerd, met 11 collectanten
opgehaald.
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich
inzetten voor onderzoek naar MS en een betere
kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen,
maar samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die
ook dit jaar weer door weer en wind op pad
zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt
u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem dan contact
op met Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl

"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’
Vorig jaar schreef ik: “Buiten ligt sneeuw en
het vriest hard in de nachten. Het is midden
januari en echt winter.” Wel dat is nu niet zo.
Er is een beetje nachtvorst maar overdag is
de temperatuur rond de 6 tot 8 graden, zeer
gematigd dus. De vogels eten toch wel heel
smakelijk van de vetbollen en de speciale
vogel-pindakaas. Af en toe fluit er één een
voorjaarsdeuntje… Wat gaat de winter nog
brengen?
In elk geval mooie avonden met plaatjes en
praatjes in De Schaapskooi:

even een kopje koffie of een lekker glas sap
in de Schaapskooi drinken. Er is weer een
mooie tentoonstelling: Natuurfoto’s van Leon
Hermans. Er zijn excursies waarbij u zich kunt
aansluiten.
Als u alles wilt weten: kom naar de
Schaapskooi en kijk in het verenigingsblad
De Domphoorn, of neem een abonnement.
Op
de
website
vindt
u
informatie:
www.natuurcentrum.nl

6 februari komt Peter Verwoerd. Hij toont
ons een stukje Nederland dat we wel kennen:
Het Groene Hart. Peter is lid van het Natuur
Fotografen Gilde en dat betekent dat hij zeker
met mooie foto’s zal komen.
20 februari gaan we verder weg. Bennie
van de Brink laat ons meereizen met de
zwaluwen naar Botswana. De boerenzwaluw
is uitgebreid bestudeerd. Inmiddels is er dus veel
bekend over hun broedgedrag, slaapgedrag,
hun trek naar de overwinteringsgebieden en
alle gevaren die daarbij horen. Bennie kan er
goed over vertellen. Een leerzame avond met
prachtige beelden.
6 maart laat Johan Elzenga ons kennis maken
met Vulkanen. Johan is beroepsfotograaf
en freelance schrijver voor o.a. Fotografie en
Focus. Hij schreef ook zelf boeken over digitaal
fotograferen. Vulkanen zijn spectaculaire
natuurverschijnselen die een essentiële rol
hebben gespeeld bij het ontstaan van het leven
op de aarde. We gaan vulkanen in verschillende
landen over de hele wereld zien. U leert van
alles over ‘de stratovulkaan’, de ‘schildvulkaan
en de ‘supervulkaan’. Zelfs Nederland heeft
een vulkaan… Dat wist u niet? Ga kijken.
De toegang tot deze avonden is gratis. Aanvang:
20.00 uur. Er is koffie en er zijn lootjes te koop
voor een trekking met leuke prijzen aan het
eind van de avond om de kosten te dekken. En
bovenal: het is gezellig om elkaar te ontmoeten.
Naast deze donderdagavonden is er natuurlijk
nog veel meer te beleven: u kunt meedoen
met de wilgenknotploegen, u kunt lekker
wandelen achter de Schaapskooi en vervolgens

PROJECTKOOR
Weer?
Nu al?
Ja, maar nu met een andere invulling: niet
de winter en kerst, maar het voorjaar en de
feestweek.
Tijdens de feestweek zal er op 27 april
een
tentdienst
worden
georganiseerd.
Deze samenkomst zal weer net als de
kerstsamenkomst
gezamenlijk
gedragen
worden door de kerken van Schoonrewoerd.
IEDEREEN is van harte welkom. Terugkijkend
op die kerstsamenkomst en vooruitkijkend naar
die tentdienst werd al snel het idee geopperd
weer een projectkoor samen te stellen. De
afgelopen keer hebben we met ruim 60
zangers een geweldige indruk gemaakt en heel
veel plezier beleefd aan het instuderen van de
liederen. Initiatiefnemer is weer het koor Zout.
De eerste repetitie-avond zal op 30 maart zijn.
U kunt zich opgeven bij Christel Lodder van het
koor Zout:
06-31990739 of
christella1968@hotmail.com.
We hopen op grote belangstelling.

Bezoekboerderij “Het Achterhuis”
OP ZATERDAG 19 APRIL 2014
Van 10.00 uur tot 17.00 uur
Op zaterdag 19 april 2014 houden wij op Bezoekboerderij “Het Achterhuis” een gezellige open dag. De dag
begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het is een feestelijke dag die we met iedereen willen vieren,
want de familie Zijderveld woont al 100 jaar op deze boerderij. Wij zijn de derde en vierde generatie die op
de boerderij wonen en werken. Enkele jaren geleden zijn we met een tweede tak begonnen op deze
boerderij namelijk agrotoerisme.
Wij ontvangen heel graag bezoekers op onze boerderij om die een leuke dag of dagdeel te bezorgen. Op
ons bedrijf kun je tijdens die open dag komen kijken hoe dat gaat. Er zijn die dag ook verschillende
activiteiten voor jong en oud waar iedereen gratis aan mee kan doen. Ook de dieren mogen bekeken
worden en geaaid. We houden die dag een paar keer voedertijd voor de dieren waar je aan mee kunt
doen. Voor kinderen is er ook een leuke speurtocht over het bedrijf en er staan die dag verschillende
spellen klaar om een keer uit te proberen.
Op de open dag kun je ook informatie inwinnen, voor als je een keer met een groep bezoekers wilt
langskomen. Je kunt alles aan ons vragen en wij vertellen je graag wat er allemaal mogelijk is. Voor ons
maakt het niet uit hoe groot de groep is en wat voor groep het is. Het programma wordt altijd aan de
groep aangepast. Ook is ons bedrijf voor een groot deel rolstoelvriendelijk. Er is een invalidentoilet
aanwezig en ook voor de allerkleinsten zijn er een aantal voorzieningen. Er zijn heel veel mogelijkheden op
ons bedrijf en wij proberen voor problemen altijd een oplossing te bedenken.
Tijdens de open dag staan er verschillende kraampjes over het hele terrein met leuke dingen om te
bekijken en te kopen. Er staan die dag mooie oldtimer tractoren van De Lange Slag, leuke frutsels zijn te
koop bij de Freubeltantes en bij Hippe Haaksels en Breisels vind je leuke hebbedingetjes. Astrid Kant,
weidevogelbeschermster in hart en nieren, heeft huis-, tuin- en keukenspulletjes bij zich. Ook voor
paardenliefhebbers is er aandacht en je kunt bij de Glasstadruiters komen kijken. In het Praathuis kun je
bijkomen onder het genot van een hapje en/of drankje. Natuurlijk is er nog zo’n heerlijke Winkel van Sinkel
waar je uitgebreid kunt snuffelen. Je komt die dag ogen en oren te kort en je kunt er een heerlijk dagje uit
van maken.

BEZOEKBOERDERIJ “HET ACHTERHUIS”
Hoogeind 20 a 4143 LX Leerdam
Tel: 0345-619887
www.bezoekboerderij.nl
Een gezellige open dag met veel leuke activiteiten.
Toegang gratis.

Nieuws van de Noachschool
Het is woensdagmorgen tien uur als ik achter
de laptop kruip… Bakkie koffie erbij en iets
bedenken voor De Klepper… Gaat de tijd nu
echt zo snel? Zijn die maanden nu alweer
voorbij? De inleverdatum voor de kopij van
deze dorpskrant is uiterlijk vandaag. Ik heb
uitstel gekregen om verslag uit te brengen van
de gisteren gehouden informatieavond voor de
ouders van de Regenboog, dank daarvoor!
Middels de Klepper wil ik alle Schoonrewoerders
graag ook op de hoogte houden van de
ontwikkelingen op de Noachschool. Daar is
tussen het verschijnen van de vorige Klepper
immers weer van alles gebeurd en staat ook
veel op de rol. Gaat u er maar eens lekker voor
zitten! Veel leesplezier en geniet u maar mee!
Sinterklaasfeest op de Noachschool;
een gezellig feest.
Met elkaar hebben we op 5 december het
sinterklaasfeest gevierd. Daar ging heel veel
aan vooraf. Op donderdag 28 november waren
veel ouders in de weer om het cadeautje van hun
kroost op een bijzondere manier in te pakken. Er
werd veel werk van gemaakt! Sommige ouders
waren zo enthousiast dat ze uren aan het werk
waren. Ik moet wel zeggen dat er ondertussen
ook veel ’bijgepraat’ werd! Ook ik heb genoten
van alle verhalen en de saamhorigheid op deze
avond. Het sinterklaasfeest zelf was ook zeer
geslaagd. Gezellig met elkaar, schitterende
surprises en fantastische gedichten.
Kerstfeest
Op donderdag 19 december vierden we met
elkaar de geboorte van de Heere Jezus. Dit jaar
niet in de dorpskerk, maar in de nieuwe kerk
van de Hersteld Hervormde Gemeente. Het
thema was: ‘Bewaar het in je hart’. De leerlingen
hebben tijdens de viering een belangrijke

taak; elke groep heeft een lied uitgekozen om
voor in de kerk op het podium te zingen. Ook
verzorgt elke groep een declamatie. Een aantal
leerlingen bespeelt een instrument in het
schoolorkest. De kerk zat afgeladen vol. Er kon
echt niemand meer bij! Ik hoorde dat er zelfs
mensen via internet hebben meegeluisterd.
Geweldig om zo met elkaar het Kerstfeest te
mogen vieren!
De collecte aan het einde van de kerstviering,
die ruim 400 euro bedroeg, ging naar de
organisatie Woord en Daad. Omdat ik weet dat
veel lezers van de Klepper ook een bijdrage
hebben geleverd aan de kerstcollecte voor
de Noachschool, meld ik hier dat de collecte
dit jaar ruim 1100 euro heeft opgebracht. De
collecte is gebruikt voor een mooi leesboek
dat de leerlingen na afloop van de kerstviering
mee naar huis kregen. Iedereen hartelijk dank!
Verslag van de informatieavond voor
ouders van de Regenboog
Op dinsdag 28 januari hebben we een
informatieavond voor de ouders van de
Regenboog gehouden. Dit schooljaar is het
laatste jaar van de leerlingen op de Regenboog.
Op de informatieavond hebben we veel ouders
ontmoet en met elkaar gesproken over de
Noachschool en de overgang van de leerlingen
van de Regenboog naar de Noachschool. Tijdens
het eerste deel van de avond hebben we in een
goede sfeer, open en eerlijk gekeken naar de

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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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
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06- 54278015 / 0345- 642325
info@wilmid.nl www.wilmid.nl
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kansen, mogelijkheden en uitdagingen die er
liggen. De gedeelde zorg voor de leerlingen
die overkomen. Dit jaar werken we als scholen
al nauw samen om de leerlingen tijdens
verschillende activiteiten met elkaar in contact
te brengen: De praktische verkeerslessen,
een excursie, een snuffelmorgen om elkaar
te leren kennen en een te maken klassenboek
van de nieuwe groep zijn hier voorbeelden van.
Ook zullen de leerkrachten van onze school
extra training krijgen in het begeleiden van
groepsprocessen. Verder vindt er uitbreiding
van het personeel plaats: Extra leerkrachten
en uitbreiding in uren voor de coaching van
de leerkrachten door de Intern Begeleider van
onze school. Als we weten welke leerlingen na
de zomervakantie naar de Noachschool komen,
gaan we met de huidige leerkrachten van de
Regenboog rond de tafel om elke leerling
met zijn mogelijkheden te bespreken. Zo kan
de overgang naar de nieuwe school zo goed
mogelijk verlopen; de warme overdracht.
Na deze avond heb ik er vertrouwen in dat we
dit hele proces van overgang, hoe dubbel het
voor ouders, kinderen en leerkrachten van de
Regenboog ook is, tot een goed einde brengen,
als we er samen de schouders onder zetten.
En dat de leerlingen van beide scholen straks
samen verder gaan in een fijne groep op een
fijne school waar iedereen zich thuis voelt.
Kwaliteit
Werken met de nieuwe methodes
Sinds het begin van het schooljaar werken we
in de groepen met de nieuwe methode voor
rekenen en wiskunde, De Wereld In Getallen
(nieuwe versie). Een geweldige methode. Ook
het digitale schoolbord wordt bij deze methode

volop gebruikt. Echt schitterend!
Voor het vak aardrijkskunde werken we nu met
de splinternieuwe methode Argus Clou. Ook
hierbij gebruiken we de digibord software.
Dolfijngroep
Ik vind het leuk om u in deze Klepper iets
meer te vertellen over de Dolfijngroep. De
groep waarin meer-begaafde leerlingen extra
uitdagende leerstof krijgen.
In de eerste periode hebben de leerlingen
van de Dolfijngroep gewerkt aan hun project
‘Dordrecht’. Ze hebben op de computer
een stads-wandelgids gemaakt met alle
bezienswaardigheden en een plattegrond van
de stad. Sommige gidsen zouden zo bij de VVV
van Dordrecht kunnen liggen, zo mooi zijn ze
geworden. Als afsluiting zijn de leerlingen van
de Dolfijngroep naar Dordrecht geweest om
te kijken of alles wat ze hadden gemaakt ook
klopte met de werkelijkheid. Van de resultaten
van het project hebben de leerlingen een
Dolfijnrapport in hun rapportmap gekregen.
Daarna hebben de leerlingen in de Dolfijngroep
gewerkt aan een kort project: Filosofie. De
doelen van filosoferen zijn: denken over je
eigen positie in de wereld en hoe de wereld
in elkaar zit, én over denken over het denken.
Deze filosofielessen sluiten we aan op het spel
KWINK. Dat is een spel, speciaal ontwikkeld
voor begaafde kinderen, waarbij het sociaalemotionele element aan de orde komt.
Groep 7 en 8 krijgen ook filosofiegeschiedenis,
over drie grote filosofen uit de Griekse
oudheid. Hierdoor krijgen ze globale kennis
over Socrates, Plato en Aristoteles.
Zo werken we steeds aan ons motto ‘Zorg voor
iedereen’ en krijgen de leerlingen die hulp

nodig hebben vanwege hun bovengemiddelde
intelligentie ook wat ze nodig hebben.
Sponsorloop voor de Filipijnen
Meer dan eens ben ik trots op mijn leerlingen.
Zo eens in de zoveel tijd ben ik supertrots. Toen
vier meiden uit groep 8 bij me kwamen met
de vraag of ze een actie voor de slachtoffers
van de natuurramp in de Filipijnen mochten
houden, had ik niet kunnen vermoeden dat
dit zo’n groot succes zou worden. Met elkaar
bedachten we het plan een sponsorloop voor
alle kinderen van de Noachschool te gaan
houden. De kinderen kregen allemaal een
sponsorkaart mee en moesten in een week tijd
zoveel mogelijk sponsors zien te vinden. En
wat was iedereen enthousiast! Op donderdag
28 november was het zo ver. De ouderraad had
voor stempelaars gezorgd en ook was Ineke
den Hartog er als EHBO’er, voor het geval er
iets mis zou gaan. Om 14.45 uur klonk het
startsein en alle kinderen renden hun rondjes
van de brug over het schoolplein, via het
Hazenblok naar de Kerkweg. Langs de route
stonden veel supporters aan te moedigen. Om
15.15 uur ging de bel en was de sponsorloop
afgelopen. We gingen nog met elkaar op de
foto en daarna moe maar voldaan naar huis.
Met elkaar hebben we het schitterende bedrag
van € 3563,96 opgehaald. Op donderdag 12
december hebben we in de kleutergymzaal
een cheque aan meneer De Groot van de
NTM (New Tribes Mission) overhandigd. Deze
organisatie werkt samen met de MAF waarvoor
we al vaker actie hebben gevoerd. Het geld
wordt besteed aan voedsel en noodhulp op
het eiland Cuyo. Het probleem is dat er veel
boten van de bevolking verloren zijn gegaan.
Dit is hun voedselwinning en zorgt voor hun
levensonderhoud. Veel mensen houden zich nu
in leven door het eten van zeewier. Het geld
dat wij bij elkaar hebben gehaald is dus heel
hard nodig. Mede namens de vier meiden uit
groep 8 wil ik iedereen hartelijk danken voor
het sponsoren en rennen!
Het kan vriezen, het kan dooien…
De verlichting voor de schaatsbaan hangt
al maanden, maar het wil maar niet gaan
vriezen… toch blijf ik nog wel hoop houden
op een vorstperiode. En als het dan toch zo is
dat Schaatsbaan de Noachschool open gaat is
iedereen van harte welkom!
Inschrijven nieuwe kleuters
Het kiezen van een goede basisschool voor uw
kind kan een lastige keuze zijn. Graag gaan wij
met u in gesprek om te kijken of de Noachschool

dit voor u is. Op woensdag 5 februari 2013
bent u daarom van harte welkom op de open
morgen van de Noachschool. We vinden
het fijn u te ontmoeten en willen u graag de
Noachschool ‘in bedrijf’ laten zien. Kom gerust
een kijkje nemen in verschillende groepen en
‘Proef de Noachschool’. Als u na afloop meer
informatie wenst om een goede keus te maken,
plannen we met u een vervolggesprek.
Op maandag 10 februari 2014 is onze
traditionele inschrijfavond. We nodigen u
van harte uit uw kind, als het voor 1 oktober
2015 4 jaar wordt, op de Noachschool in te
komen schrijven. Tussen 19.00 uur en 20.00
uur bent u van harte welkom! Natuurlijk kan
de inschrijving ook op een ander moment
plaatsvinden, mits uw kind de leeftijd van 3
jaar heeft. Neem een kijkje op de website:
www.noachschool.nl voor meer informatie over
onze school. In deze Klepper vindt u ook een
advertentie over de aanmelding.
De voorjaarsvakantie is alweer in zicht. Ik hoop
u in maart weer mee te laten genieten van de
actualiteiten op onze toch wel unieke school.
Hartelijke groeten ook namens het team,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Baanvegers

Nu het in januari geen winterweer is, denken we terug aan jaren terug toen er bijna elke winter op
de Wiel geschaatst kom worden.
Bikker

Sneeuwwitje

Het kinderkoor speelde het toneelstuk ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ (± 1936).
De spelers zijn: (voorste rij vlnr) Marrigje van Beek, Wim vd Wal, Riek de Jong, Ger de Jong
(tweede rij vlnr) Nel het Lam, Nel Kool, Hennie de With, Nel van Haarlem, Aagje Bruynes, Joop
Hamerpagt, ?, Teuntje van Weverwijk.

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
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nzeggarantie
arantie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
februari
10 februari
13 februari

20
25
25
27

februari
februari
februari
februari

maart
6 maart
6 maart
8 maart
25 maart
30 maart

19:00-20:00 uur
19:30 uur

20:00
vanaf 18:00
19:30
20:00

uur
uur
uur
uur

20:00 uur

vanaf 18:00 uur

Inschrijfavond nieuwe kleuters Noachschool
Gemeenteraadsvergadering Leerdam (onderwerpen herziening
bestemmingsplan Buitengebied en onderwijs- gymvoorziening
Schoonrewoerd)
Dialezing van Bennie v.d. Brink over zwaluwen, De Schaapskooi
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
DVS thema-avond gemeenteraadsverkiezingen, Partycentrum
Jaarvergadering Oranjevereniging, Julianastraat 20

Dialezing van Johan Elzenga over vulkanen, De Schaapskooi
Open eettafel, Ouderenkontakt
Lentefair, Ouderenkontakt
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
Eerste repetitie projectkoor

april
10 april
19 april
10:00-17:00 uur
26 april t/m 3 mei
22 april
vanaf 18:00 uur

Open eettafel, Ouderenkontakt
Open dag bezoekboerderij ‘Het Achterhuis’
Feestweek! Oranjevereniging
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente

mei
14 mei
27 mei

Ledenvergadering / vragenuurtje DVS, Partycentrum
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente

vanaf 18:00 uur

