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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdenacht
2015! De eerste Klepper van een nieuwe jaar ligt
voor u. Een jaar waarin van alles te gebeuren staat
en – uiteraard, want het is februari- ook al een
en ander gebeurd is. Fijne en leuke dingen, maar
ook nare en verontrustende gebeurtenissen en
ontwikkelingen.
De beelden rond het gebeuren in Parijs laten me niet
los. Wij zijn met De Klepper slechts een kleine krant,
met voornamelijk plaatselijk nieuws. We zijn er niet
op uit mensen te beledigen of te kwetsen. Toch
bleek de vorige Klepper veel stof te doen opwaaien.
We kregen als redactie stevige reacties o.a. via de
mail. Dat is goed, begrijp me goed, spreek u uit
alstublieft. Het was heel plezierig te merken dat
we als Klepper werden aangespoord toch vooral
te kiezen voor dat wat ons als Schoonrewoerders
bindt. Dat doen we en dat blijven we doen. Maar…
dat betekent niet altijd dat elk artikel, elk interview,
elke reportage iedereen naar de zin zal zijn. We zijn
één dorp, maar we zijn niet allemaal hetzelfde.
Het gesprek gaande houden over onze verschillen
van mening en over onze verschllen in gebruiken
is juist in deze tijd zo heel belangrijk. De voorzitter
van de DVS spreekt zich hier in deze Klepper stevig
over uit. Binding zoeken, maar niet wegkijken
van wat niet in orde is. Praten over samenwerken
en samenleving, maar vooral niet vergeten dat
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dat begint bij samen dingen doen/ aanpakken/
bespreken.
In deze Klepper komen weer een aantal ‘aanpakkers’
aan het woord. Conny Beun, jarenlang de kapster
op de Dorpsstraat heeft stevig aangepakt en
gaat van verdiende rust genieten. In de rubriek
‘vijftig vragen’ staat ze nog één keer volop in
de belangstelling. Een groep ‘aanpakkers’ is de
brandweer van Schoonrewoerd, ook voor hen is
plaats in deze Klepper. We besteden altijd aandacht
aan mensen die aanpakken in hun eigen zaak
als kleine zelfstandige: pedicure Kirstie Kuipers
bijvoorbeeld of binnen een samenwerkingsverband,
DJS Klus Totaal gaat samenwerken met Sani- Bouw.
Natuurlijk kunnen we weer aanpakken in de keuken:
echte winterkost mag op tafel en Gerda van Buuren
en Marian Bosma hebben weer mooie recepten
klaargezet in De Klepper. Jan Meerkerk schrijft over
kerstfeest in Roemenië. Mooi om te lezen dat ook
die aanpak werkt. Scholen en verenigingen schrijven
over hun plannen van aanpak voor de komende tijd,
het komende jaar.
Natuurlijk blikken we ook nog even terug: op de
kerstsamenkomst, op collectes, op de herdenking
van de val van de Berlijnse muur en wat dat weer
voor herinneringen los maakte, op de opgetuigde
kerstboom, op die enorme vuurwerkknal die ons
dorp letterlijk en figuurlijk deed schudden, op…
activiteiten en actieve mensen, aanpakkers, we
hebben ze zo nodig in een samenleving die van ons
vraagt dat we meer verantwoordelijkheid nemen.
Verantwoordelijkheid voor onszelf (wat we zeggen,
denken en doen) en voor onze omgeving (de
mensen om ons heen en de gebouwen, spullen en
natuur). Over hoe verantwoordelijkheid nemen eruit
moet zien en wat daar allemaal onder valt, zullen we
zeker verschillend denken. Het is goed om het eens
te zijn over dat grote idee: “je leeft niet alleen voor
jezelf’. Het is goed en nodig om veel met elkaar te
praten over de uitwerking van dat idee en tenslotte
zal de praktijk uitwijzen waar we elkaar samen
kunnen vinden/ondersteunen en dat kan op veel
manieren. De Klepper wil graag een deel van het
platform zijn waar het gesprek plaats vindt en waar
mooie voorbeelden van participatie zichtbaar zijn.
We wensen u veel leesplezier. En nodigen iedereen
uit: blijf in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 109 is vrijdag 27 maart. Klepper 109
zal rond 17 april worden bezorgd.

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 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 nu vast uw vakantie en bel
voor informatie, beschikbaarheid en
prijzen naar Hans en Janny Ippel,
telefoon 0345-641976
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Vanmorgen scharrelden in de tuin vier
staartmeesjes. Druk roepend naar elkaar
vormden ze een levendige aanblik. Deze propjes
veren met een lange staart herinnerden mij
aan de tuinvogeltelling in januari. Steeds neem
ik me voor ook eens mee te doen. Ik plaats
mijzelf voor het raam en kijk en geniet, maar
vergeet te tellen en schrijf niks op. Ik weet
wel wat hier zit: spreeuwen en mussen, een
roodborst en pimpelmezen en koolmezen. Een
dikke merel die de pindakaaspot plundert. De
kleine winterkoning die in de knotwilg schuilt.
De vink zie ik nu niet. Wel de kippen van de
buurman die even ons plankier bij de vijver
aandoen en her en der een kruimel, een insect
en wat zaden weggraaien.
Ook zonder tellen is het heerlijk om naar buiten
te kijken en van de vogels te genieten. Dat
genieten kan ook op de donderdagavonden.
Prachtige presentaties trekken daar de
aandacht:
• 12 februari gaan we in beeld en geluid naar
De Biesbosch met John van de Heuvel.
Deze 53-jarige Dordtenaar fotografeert al

ruim 25 jaar in De Biesbosch. Hij kent het
gebied en laat ons graag meekijken.
• 26 februari neemt Geert Besseling ons mee
naar de Veluwe. Zijn lezing heeft als titel:
ontmoetingen met het verleden. We maken
een chronologische tijdreis. Met beelden uit
het heden en het verhaal van toen.
• 12 maart staan de ooievaars centraal.
Egbert van Oort laat zien dat er na 40 jaar
actief beleid op het herstel van de ooievaar
als broedvogel in ons land veel veranderd is.
Zeer de moeite waard.
• 26 maart gaan we verder weg: de parken
van De Verenigde Staten van Amerika.
Het Yellowstone park, de Grand Canyon en
het Fire State Park in Nevada zijn plekken
waar Johan Elzenga regelmatig was en waar
hij graag verslag van doet.
Natuurlijk bent u ook op andere momenten
welkom in De Schaapskooi voor een kop
koffie, een praatje, nieuwe ideeën en om die
mooie tentoonstelling te bekijken. U kunt
zich ook actief inzetten en helpen bij de
natuuractiviteiten: het knotten van wilgen en
het snoeien van fruitbomen zijn de laatste
werkzaamheden in de winter. Vogelweide
beheer en assisteren bij de paddentrek zijn van
die typische voorjaarsacties. Leuk om te doen,
leuk om samen te doen.
Tot ziens bij de Natuur- en Vogelwacht.

Nieuws van de Oranjevereniging
We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding
van de Koningsdag. Maar eerst werd onze
jaarlijkse lampionnenoptocht op 31 januari
gehouden.
We hoopten op goed weer en na afloop was
er voor iedereen een lekkere kom soep. Zoals
jullie kunnen zien op de foto's, was het weer
een gezellige activiteit.
Maar… om nog even op de Koningsdag terug
te komen: we zijn druk bezig om er een leuk
programma van te maken. De opzet wordt wel
wat anders, maar de vaste onderdelen komen
natuurlijk terug in onze dag. Denk hierbij aan
de aubade en de pannenkoekenlunch, want die
dingen mogen niet ontbreken op zo'n dag.
De ochtend ziet er anders uit dan eerst, maar
het is zeker de moeite waard om te komen.

Het spel wat we in de middag voor u en jullie
bedacht hebben, is erg leuk. Wij hebben een
hoop lol gehad toen we het gingen proberen,
dus kijk maar snel of je een van ons door de
straat ziet komen, want we moeten de route
nog uitzetten. Het is een spel voor jong en oud.
Nieuwsgierig geworden? Houd dan de volgende
Klepper goed in de gaten, want daarin komt ons
uitgebreide programma van de Koningsdag.
Wij gaan enthousiast verder met de
voorbereidingen en we hopen iedereen te zien
op onze Koningsdag.
En… blijf ons natuurlijk ook volgen op Facebook;
daar staan nu allemaal foto’s van de feestweek,
zodat we nog even na kunnen genieten met
elkaar!
De Oranjevereniging

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

Lampionnenoptocht

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

Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit
Elke dag leuke aanbiedingen
te bekijken op www.topslagerdick.nl

De groen(t)e
bladzijde

Na 40 minuten koken is de koolraap zacht. Laat
anders nog even doorkoken.
Frietjes van koolraap uit de oven
Voor 3 personen

Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Eind
januari is het tijd voor stevige winterkost. Deze
keer koolraap of knolraap in de hoofdrol.
Stevige wintersoep
voor 4 personen

1 koolraap
1 eetlepel zonnebloemolie of olijfolie voor
bakken en braden.

1 ui
1 eetlepel roomboter
4 tenen knoflook
500 gram koolraap
500 gram winterwortel
500 gram kool, de groene savooiekool geeft
een mooie kleur aan de soep, maar spitskool of
witte kool kan ook prima.
1 liter bouillon
2 theelepels gedroogde tijm
1 eetlepel gehakte peterselie (vers of gedroogd)
Fruit een gehakte ui in de roomboter zachtjes
aan. Hak de teentjes knoflook grof en laat die
meefruiten. Schil de koolraap en de wortel en
snijd deze in blokjes van ongeveer 2cm. Voeg
deze toe. Schep regelmatig om. Snijd de kool
ook in stukjes van 2cm, snijd de steviger delen
van de kool kleiner. Voeg deze toe.
Breng een liter bouillon aan de kook en voeg
toe, samen met de tijm en de peterselie.

Verwarm de oven voor op 200 graden of 180
graden bij een heteluchtoven.
Schil de koolraap en snijd deze in frieten.
Bekleed een bakplaat met bakpapier, leg de
frieten erop en sprenkel er een eetlepel olie
over. Meng met de handen goed door, zodat
alle frieten rondom bedekt zijn met olie.
Schuif de bakplaat in de oven en keer elke 10
tot 15 minuten. Als de punten donkerbruin
worden, moet de oven iets minder warm. Na
40 minuten zijn de frieten zacht en kunnen ze
gegeten worden.
Strooi voor het serveren nog een beetje zout
over de frieten en schud ze om. Lekker bij de
warme maaltijd of met een schep mayonaise.
Het testpanel
De soep is gemaakt in een vegetarische versie,
zonder vlees en met vegetarische bouillon. Als
maaltijdsoep komt hij tekort, zelfs na twee
volle borden. Het testpanel gaf als suggestie
dat de soep wel voorafgaand aan de maaltijd
kan, of als lunch met een stevige boterham
ernaast.

De soep smaakt iets zoetig, door de winterwortel
en de raap, maar het vlees wordt niet gemist.
Lekker warm voor koude dagen.
De frieten knabbelen heerlijk weg, ook zonder
mayonaise. Ze zijn sappiger dan frieten
gemaakt van aardappel. Zowel mannen als
vrouwen betitelen het als “lekker”.
De jongste merkte op dat ze ergens naar
smaakten. Dat was naar de soep die ze de dag
ervoor had getest.
Koolraap, groente of aardappel?
Door de frieten raakte ik in verwarring; eet ik
de koolraap als groente naast de aardappelen
of eet ik de koolraap in plaats van de
aardappelen? De koolraap heeft ten opzichte
van de aardappel minder energie, minder
zetmeel en meer vitamine C. Daarom hoort hij
bij de groenten. Maar als je slechte groenteeters in huis hebt, die prima smikkelen van de
koolraapfrieten, dan kan het geen kwaad om
de koolraapfrieten in de warme maaltijd naast
de rode bieten of de winterwortel te serveren.

Leuk om te weten: de koolraap bevat 10 keer
zoveel calcium als aardappelen. Een prima
groente dus om regelmatig mee te variëren.
Koolraap is veelzijdig
Tijdens onze zoektocht kwamen we langs
veel koolraap recepten. Gekookt met een
melksausje, maar ook uit de oven met kaas
en natuurlijk het Schotse gerecht Haggis, dat
traditioneel geserveerd wordt met puree van
aardappelen en puree van koolraap.
De
Nederlandse
variant
daarop
zou
zijn: gebakken plakken leverworst met
aardappelpuree en puree van koolraap. De
koolraap schillen en in blokjes 20 minuten
koken, dan pureren.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Kerstnacht
samenkomst
Geluk is zo’n broos gegeven. Even waardevol
als weerloos. En daarom zo’n mooi thema in de
kerstnacht. Wat is dan geluk? Geluk is dat we
kunnen terugkijken op een mooie samenkomst.
Geluk is dat dat een echte Schoonrewoerdse
samenkomst was met de voorgangers: ds.
Gerlinde van den Berg- de Haan en Jan
Meerkerk. Gelukkig word je dan van samen
zingen met bijdragen van een gelegenheidskoor
onder leiding van Adri van Beuzekom.
Over het thema: “Geloof is mijn geluk” zongen
we met een oud lied uit Zweden, dat daar net zo
bij het kerstfeest hoort als bij ons ‘stille nacht’.
Dat lied dat in vertaling is opgenomen in ons
huidige liedboek begint met een herinnering:
‘Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis,
gezegend zijn de nachten van kerst, hier ben
ik thuis…’ Ook dominee Gerlinde begon de
avond met een herinnering, een terugblik op
haar eigen situatie twee jaar geleden, toen er
zoveel, zo plots veranderde….
‘Geloof is mijn geluk’, dat kreeg met de inleiding
van Gerlinde wel een heel diepe betekenis
tijdens deze kerstavond. We hoorden over
Maria die gelukkig is met haar kindje, over de
herders die verbaasd en onder de indruk zijn
van het engelenkoor en snel op pad gaan om
dat aangekondigde kind te zoeken. Het geluk
stroomt hen tegemoet. Geluk dat ook ons mag
omstralen, ondersteunen en verwarmen, hoe
kleingelovig we ook zijn.
Het lied gaat verder met: ‘Mijn hart vergeet
de wereld van haast en regeldruk. Hier vind ik
Jezus’ kribbe, geloof is mijn geluk.’ We staan
even samen met die herders stil in de nacht.
Samen en we kunnen ons geluk niet op!
Jolanda Lemcke

Werkzaamheden aan de Diefdijk

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

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

1. Naam: Conny de Beun

2. Adres: Laantje van Van Iperen 67,
Leerdam.
3. Geboortedatum: 11 oktober 1942.
4. Geboorteplaats: Gouda.
5. Beroep: hairstyliste, parfumeur.
6. Getrouwd met: Hans van Berk van 1966
– 1987.
7. Kinderen: 1 dochter, Francesca Giulietta
Domina
8. Huisdieren: heb al last genoeg van
andermans katten.
9. Hobby’s: styling en interieur, tuinieren,
koken, lezen, fotografie en de Italiaanse
taal.
10. Leuk in je werk: het omgaan met mensen.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: niet echt iets vervelends.
12. Lievelingsmuziek: op gepaste momenten
de gepaste muziek.
13. Wat voor soort TV-programma’s
vind je leuk/interessant: Buitenhof,
Business Class, Humberto Tan, kook- en
tuinprogramma’s.
14. Favoriete lectuur/boeken: Ilja Leonard
Pfeiffer, Paola Giordano, Nicolo Ammaniti,
Christiana Caboni, Rosita Steenbeek.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:

autorijden.
16. Lievelingseten: alles vind ik lekker, maar
mijn voorkeur is de regionale Italiaanse
keuken.
17. Mooiste auto: Alfa Romeo.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Italië.
19. Favoriete
vakantiebesteding:
mijn
Italiaanse vrienden opzoeken en daarmee
lekker eten.
20. Wat vind je van politiek: een chaos.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: op dit moment geen, lees veel
tijdschriften, de Klepper en Het Kontakt.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: door Laurenz en Lea
Krouwel.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: ik hoop dat ik wat
betekend heb.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Dorpsstraat en de Diefdijk.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
kaasfabriek.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: dat er bij
Hovo nog steeds niets gebeurt.
27. Leuk
aan
Schoonrewoerd:
‘Schoonrewoerd Binnenste Buiten’ en de
jaarlijkse maaltijd.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
moeite met de winter; saai, donker, koud;
bleh.
29. Waar ben je trots op: op mijn dochter
Francesca, schoonzoon Shaiff en kleinzoon
Jessey.
30. Waar heb je spijt van: spijt komt niet
in mijn woordenboek voor; wel het woord
jammer.
31. Wie bewonder je het meest en waarom:
mensen die in de zorg werken en op hun
tenen lopen door de bezuinigingen.
32. Wat is je hartenwens en waarom:
misschien cliché; maar gezond blijven.
33. Voor het laatst gehuild: een traantje
weggepinkt toen Luca Panella tegen mij zei
dat hij het stom vond dat ik het dorp ging
verlaten.
34. Leukste jeugdherinnering: op de fiets
met een stel jongelui langs jeugdherbergen
en met vriendinnen met de Berglandexpress naar Italië.
35. Droomvakantie: daar heb ik nu tijd voor
om over te dromen.

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.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten:
Koningin Maxima en haar dan vertellen dat
ik haar kapsel opgestoken het mooist vind
staan.
37. Waar maak je je boos over: onrecht,
mensen die liegen.
38. Waar ben je blij mee: complimentjes.
39. Waar heb je moeite mee: mensen die
zeuren.
40. Welke hoop koester je: dat het gauw
voorjaar wordt.
41. Goede eigenschap: uit het leven halen
wat belangrijk is.
42. Slechte eigenschap: geen rust in mijn
kont.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken:
mijn kleinzoon.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: wat er op dit moment in de wereld
gebeurt.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: de kinderen, reizen naar Italië en
doneren aan de voedselbank.
46. Gouden
tip
voor
de
Klepper:
mantelzorgers oproepen voor ouderen,
zieken en alleenstaanden voor een
boodschapje of een kopje koffie.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: dat
ik bijna 25 jaar met veel plezier in het dorp
heb gewerkt.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd zou
zijn: 30 km-zone of flitspaal, bushalte in
het dorp, een muziektent op het kerkplein
en ieder jaar gratis maaltijd op het plein.

49. Vraag van Marga Sutherland (50
vragen vorige keer): Welke ervaringen
als kapster in ons dorp zou je willen
inlijsten en in je eigen huis aan de
muur hangen? Als ik een miljoen euro
win, dan laat ik bij Marja achter op het
landgoed een tuinhuis bouwen en daar gaan
we dan samen al die ingelijste ervaringen
ophangen en bij ieder schilderij een toost
uitbrengen.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Petra Boogaard.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe vind je het nu
je huis is uitgebreid waar alle wanden van
spiegels zijn?

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

Hervormde
Kerk
BWK viert eerste lustrum
Het is maar goed dat we een secretaris hadden
die alles archiveerde, anders was ik het in ieder
geval vergeten. Ja, als het gezellig is, gaat het
allemaal heel snel. We zijn gestart met een
kleine Amerikaanse maaltijd binnen onze eigen
gemeente. Al snel volgde een potgrondactie.
De kop was er af. Wie had toen kunnen
bedenken, kunnen dromen, dat BWK tot iets
zou uitgroeien van ons allemaal. We hebben
geen rondvraag gedaan, maar als we aan een
willekeurige dorpsbewoner zouden vragen wat
BWK is, dan zou je al snel het antwoord krijgen.
O, daar kun je altijd zo lekker eten. BWK-acties
om geld te werven voor de verbouwing van
ons kerkgebouw. Maar dat zeker niet alleen. Of
misschien juist niet. Geld mocht geen doel op
zich worden. Ook al weten we dat we dit nodig
hebben. Bij BWK staat u als dorpsbewoner, als
bezoeker centraal. Het was ons verlangen om
te laten zien en te laten merken dat het niet
alleen om ons gaat maar juist om ‘wij’. Mensen
die God op het oog heeft; mensen waar God zijn
Zoon voor heeft gegeven. Wat een zegen dat we
door BWK zovelen van u mochten ont-moeten.
Want zonder u was BWK er niet geweest. En
voor dit alles zijn we God dank-baar. Vorig jaar
mochten we de kerkzaal geheel verbouwen en
we hebben zoveel fijne reacties gekregen. Maar
dat betekent niet dat BWK stopt, daar is het
te mooi voor en we willen u niet teleurstellen.
Zo werd onlangs de toren weer omgetoverd tot
een echte pannenkoekenkeuken. Bakkers met
pannen als wagenwielen, pannenkoeken naar
keuze te bepalen: kaas, spek,
naturel, salami, ananas, zegt
u het maar en uw creatie werd
gebakken. De koks stonden met
het zweet op het voorhoofd om
aan alle aanvragen te voldoen.
Wie er niet was heeft iets gemist,
zorg er in ieder geval voor dat u
er bij gezondheid volgend jaar
wel bij bent. Was u er wel, heel
hartelijk dank.
Wat staat er op stapel?
Hebt u dat ook wel eens: dat je eens
iemand op een heel bijzondere
manier wilt verrassen? Nee, even
geen kaartje of bloemetje, maar
echt iets heel speciaals. Nou, dan

is dit uw en jouw kans. Op zaterdag 14 februari
kunt u een BEDANK ONTBIJTJE laten bezorgen.
Inderdaad: het is dan Valentijnsdag, maar
we doen het graag eens even anders in
Schoonrewoerd. Als u iemand wilt bedanken,
bijvoorbeeld uw man of vrouw, je vader of
moeder, de klusjesman, de buren, je vriend
of vriendin of een dorpsbewoner die het
verdient, let dan op uw brievenbus voor de
opgavekaart. Lever deze, eventueel met
een persoonlijke kaart of boodschap in,
en wij zorgen dat op het gewenste tijdstip
deze bijzondere verrassing wordt bezorgd.
BWK bedank ontbijt, verrassend verbindend!!
BWK potgrond, uw tuin kan niet zonder
Ook al denken we er nu nog niet aan, straks
gaat u de tuin weer in en wij zorgen voor
de potgrond, dus in maart kunt u ons weer
verwachten.
BWK “Le, Pastory”
Omdat we graag elke maand iets doen voor u,
maar ook graag iets bijzonders, gaan we in april
de aloude pastorie omtoveren in een exclusief
restaurant. Een exclusieve plek, waar topkoks
zullen zorgen voor een diner van hoog niveau.
Een plaats waar u kunt genieten van de ultieme
rust, de plek met aan de voorzijde een prachtig
uitzicht op het authentieke kerkplein, terwijl de
achterkamer zicht geeft op een betoverende
binnentuin waar u tussen de gangen door even
heerlijk kunt ronddwalen. Dé mogelijkheid
voor u om op deze unieke plek te genieten
met uw familie of vrienden. Wel adviseren we
u, als u van dit bijzondere aanbod gebruik wilt
maken, zo snel mogelijk te reserveren, want
de plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan bij
Willianne Meerkerk 06 - 3939 8814. Zij zal uw
gastvrouw zijn.

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.

Oproep van getergde voorzitter (op persoonlijke titel)
“Boos, ben ik”. Dat las je de afgelopen
weken vaak. Ik sloot me aan, en ben niet
alleen boos om het drama in Parijs met de
zorgelijke ontwikkelingen er om heen, ook om
ontwikkelingen dichterbij. Kerst en jaarwisseling
zijn wel de momenten voor overpeinzingen.
Daarbij werd ik geïnspireerd door invloeden die
ik opdoe als voorzitter. Door een vastzittende
schouder in combinatie met gekneusde ribben,
zat ik meer thuis, kon ik weinig doen en had zo
ook tijd. Die ervaring was ook verder nuttig,
weet nu hoe rottig een slecht trottoir voelt, of
hoe vervelend een fietser over de stoep vlak
langs je voordeur is als je slecht kunt bewegen.
Ja, mijn overdenkingen, ik hoop dat ze er
iets toedoen in onze, niet altijd positief,
veranderende wereld waarin we nu de eerste
effecten van de participatiemaatschappij (pm)
beginnen te merken. Dat wordt steeds meer
een punt, de overheid laat taken vallen, wij
worden geacht die op te pakken. We moeten
meer zelf gaan doen, actief worden en elkaar
helpen in zorg. Verantwoord ouderschap valt
daar ook onder. De andere mogelijkheid is niets
doen, ons verbergen, wegkijken en forten om
ons optrekken. Doen we niets, dan is er een wel
zeer grote reële kans dat het onaangenaam of
zelfs een zooitje wordt.
Boos ben ik als ik zie hoe de BV Nederland
afbrokkelt. Hoe je niet altijd meer zomaar op
hulp van politie kunt rekenen in gevallen zoals
van ongewenst geparkeerde vrachtauto’s met
chauffeurs die hun behoeften in het wild doen.
Hoe een wijkagent zomaar zonder enig bericht
verdwijnt en hoe we bedot worden met het
begrip wijkagent. Hij of zij is er steeds tijdelijk,
en wel voor het gehele buitengebied van
Leerdam, en kan zo nooit een relatie met de
wijk opbouwen. We hebben minder van politie
te verwachten en als gemeenschap zullen we
meer zelf moeten gaan doen. De pm gaat nog
wat vragen van ons, op vele gebieden.
Boos op den Haag dat zorg afbouwt en
democratie uitholt met politici met oog voor
een beetje meer of minder in plaats van de
lange termijn. De participatiemaatschappij,
met kortere en minder kanalen, met eigen
initiatief en aandacht voor elkaar, biedt zeker
voordelen, risico’s vormen de zwakkeren en
minder mondige alleenstaanden. We zullen
moeten opletten.
Lichte handgranaten op straat in eigen
dorp. Heel boos ben ik door ontwikkelingen in
eigen dorp. Met bijzonder gevaarlijk vuurwerk

worden gewoon even de ruiten uit een voorgevel
van een woonhuis aan de Dorpsstraat geblazen.
Ondanks dat gordijnen dicht waren, stonden
de glasscherven rechtop in de bank en lagen
tot aan de binnenmuur.
Het had gemakkelijk ernstig kunnen aflopen.
Dit is geen vermaak meer, dit is terreur en dient
gestopt te worden. Meld misstanden svp en
spreek mensen aan op hun daden, in ons aller
belang! Boos ook dat de politie weinig of niets
lijkt te doen aan geval Van Buuren. In eerste
instantie, na recente contacten met politie lijkt
daar nu toch verandering in te kunnen komen.
Ook ben ik boos dat er weer regenwaterkolken
bewust vernield zijn door zwaar vuurwerk.
Het is verkwisting van materialen en
gemeenschapsgeld. Wat is de zin hiervan?
Ouders, pak svp ook uw verantwoording.

Hondenpoep. Ergerlijk is het dat er op
speelplaatsen
nog
steeds
hondenpoep
voorkomt. Er zijn officiële uitlaatplaatsen voor
honden, te vinden in de gemeentegids, en daar
vallen die ruimtes niet onder. Zakjes zijn af te
halen op gemeentehuis. Boos kan ik worden
als ik hoor dat als men er op aan gesproken
wordt, de reactie is “waar bemoei je je mee?”.
Het zou plezierig zijn als ook hier de knop om
gaat.
Het lijkt alsof we veel van deze zaken gewoon
over ons heen laten komen. Dat we mat zijn,
ikzelf niet anders, dat we niet meer protesteren.
Veel van onze politiekers lijken te verzanden in
eigen belang en weten vaak geen oplossingen

te bedenken. En wij, als gewone burgers, gaan
steeds meer het onderspit delven en hebben
te zware lasten op onze schouders. Door dit
te schrijven heb ik alvast een kleine stap
genomen, hoop u zo wakker te schudden in de
hoop erover te gaan nadenken en te volgen.
Goed alles ook nog eens te overdenken als u
gaat stemmen.
De pm legt meer verantwoording en initiatief
bij ons, bestuur zal meer van buiten naar
binnen gaan verlopen. U als inwoner van
Leerdam, en ook DVS, bent het buiten en
dient met voorstellen, verbeteringen, etc. te
komen. Het is om diverse redenen belangrijk
weerbaarder te worden, actief deel te nemen
aan de samenleving en meer saamhorigheid te
betrachten. Ik daag u uit.

Nieuwtjes
Nu alle feestdagen weer voorbij zijn en het
buiten toch nog een beetje koud en nat is,
kunnen we de gezelligheid in huis nog goed
gebruiken. Daarom hebben we bij Natuurlijk
ook weer verschillende workshops op de
planning staan. Op maandagavond 16 februari
en dinsdagavond 17 februari bent u weer van
harte welkom voor een creatieve avond.

Nogmaals… zet svp de knop om, wend minder
het hoofd af, word een actief onderdeel van de
samenleving, echt… dat wordt noodzaak om
Schoonrewoerd leuk te houden.
Grote leiders ontberen we, zowel lokaal,
landelijk als globaal! Zijn er nog onder u?
Wel laat, maar het jaar heeft nog ruim 10
maanden te gaan, voor dat deel wens ik u en
de uwen alsnog voorspoed, gezondheid en
prettig wonen in Schoonrewoerd.
Het ga u goed,

Hans Langerak

opgemaakt met bloemen en daarin een glas
met blauwe druifjes. 'Natuurlijk' kunnen de
bloemstukken in diverse kleuren en op diverse
manier opgemaakt worden. De kosten voor de
workshop bedragen €20,- en zijn inclusief
onderbord. Opgave kan via de mail of
telefonisch.
Bij Natuurlijk is het ook mogelijk om een
gezellige workshop met vriendinnen of
collega's te volgen. Wanneer u minimaal 8
mensen verzamelt om een workshop te volgen,
krijgt u zelf de workshop gratis. Ook kunt u
de workshop combineren met een high tea.
Uiteraard is het in overleg ook mogelijk om
workshops op locatie te geven.
Bestellen van bijvoorbeeld een mooi boeket of
bloemstuk om iemand te
feliciteren, in het zonnetje
te zetten of iemand sterkte
te wensen kan ook bij
Natuurlijk. Bezorgen is
geen enkel probleem!
‘Er is altijd wel een
reden voor bloemen...´
Uiteraard hoop ik velen van
jullie te ontmoeten op een
van workshop avonden!
Mochten er nog vragen
zijn, mail of bel gerust.

Voor deze avond kunt u kiezen uit twee
verschillende stukken. Het eerste bloemstuk
is een halve beklede bol met daarin bloemen.
Het andere bloemstuk is een liggende krans

Willianne Meerkerk
Natuurlijk, Kortgerecht 36
06-39398814
natuurlijk2014@outlook.com
www.facebook.com-natuurlijk2014

Brandweer 2015

Top musici in Lingesteyn
Verpleeghuis
Lingesteyn
in
Leerdam
(Lingesteynplantsoen 20) wordt woensdag 18
februari gevuld met de klanken van klassieke
muziek. Van 19.00 tot 20.00 uur verzorgen zes
musici van het Radio Filharmonisch Orkest een
optreden in de Rivas-locatie.
Liefhebbers van klassieke muziek zijn deze
avond welkom. ‘We organiseren dit natuurlijk
voor onze bewoners, maar ook omwonenden
en geïnteresseerden uit de omgeving zijn
van harte welkom’, zegt Henk-Jan Misbeek,
regiomanager bij Rivas.
Voor deze avond wordt geen entree gevraagd.
‘We hopen wel dat iedere bezoeker een
vrijwillige bijdrage wil geven aan de Vrienden
van Lingesteyn’, zegt Misbeek. ‘We zijn namelijk
aan het sparen om een sportruimte voor onze
bewoners in te richten.’

Aan het einde van het jaar met het oud en
nieuw is voor de brandweer altijd weer een
spannende tijd. Hoe zal het dit jaar weer aflopen?
In de media is er veel aandacht voor
tegen hulpverleners. In ons dorp
wij hier gelukkig geen last van. Het
oud en nieuw gewoon gezellig met

geweld
hebben
is met
elkaar.

Voor de oud en nieuw-ploeg van dit jaar is
het ook gezellig geweest; ze hebben dienst
gedraaid, maar zonder veel uitrukken. Binnen
onze veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is het
ook rustiger geweest met uitrukken. Vorig jaar
waren er 169 uitrukken tegen dit jaar 100
uitrukken. In Schoonrewoerd is het bij een
paar kleine straatbrandjes gebleven. De ploeg
is overigens wel samengesteld en alcoholvrij.

De volgende zes musici van het Radio
Filharmonisch Orkest werken belangeloos mee
aan dit optreden: Julija Hartig (viool), Mariska
Godwaldt (viool), Marije Helder (altviool),
Sebastiaan van Eck (cello), Esther Misbeek
(klarinet) en Ellen Alberts (fluit). Op het
programma staan het Fluitkwartet van Mozart
en de Klarinetkwintet opus 115 van Johannes
Brahms. Tijdens het concert geven de musici
toelichting.
Kom op tijd, want het is niet mogelijk om
tijdens het concert de zaal te betreden!

Opbrengst collecte
Multiple Sclerose

Voor het jaar 2015 hebben we weer een
compleet oefenschema opgesteld, ingeschreven
voor deelname aan wedstrijden, plannen
gemaakt voor de jaarmarkt en ingeschreven
voor cursussen en opleidingen. Dus weer een
jaar waarin we veel gaan doen om optimaal te
kunnen functioneren als brandweerpost voor
ons en onze gemeenschap.

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds is het mooie bedrag van € 705,00 in
Schoonrewoerd opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan
onderzoek, begeleiding en voorlichting.
We danken alle gevers en collectanten, die ook
het afgelopen jaar door weer en wind op pad
zijn gegaan , hartelijk voor hun bijdrage.

Johan den Hertog

Met vriendelijke groeten,
Joke de Jong

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

De Berlijnse muur

midden in Parijs, bij de Eiffeltoren, Arc de
Triomph, enz.

In november werd herdacht dat de Berlijnse
muur 25 jaar geleden werd gesloopt en Oosten West-Duitsland weer één Duitsland werd.
Een half jaar voordat de muur gesloopt werd,
leek het me leuk en spannend om met een
groep van de wandelclub S.I.A. stukjes van
de muur af te hakken als souvenir, aan de
westkant natuurlijk. Eerst kijken of we weer
een groep bij elkaar kunnen krijgen, meestal
lukte dit wel, als het maar wat bijzonders was,
en dit was heel bijzonder; naar Berlijn.

Dus nu op naar Berlijn. In het verleden heb ik
al eens een stukje geschreven in de Klepper
hoe spannend het was door Oost-Duitsland op
de corridorweg , waar je niet af kon, alle op- en
afritten of afgegraven of er lag een bult grond
voor.
Ja en dan in Berlijn hè, eerst op zoek naar een
camping. Als vanouds hadden we de aanhanger
achter de bus waar de tenten en bagage van
ons en de kinderen in zat. In Wolfsburg vonden
we een camping; tenten opzetten en slapen.

Net zoals we “verre” reizen maakten hadden
we de medewerking en toestemming van hun
ouders nodig. Het waren tenslotte nog maar
kinderen van 10 tot 13 jaar. Een enkele keer
moesten we, om minstens 2 VW-busjes vol
te krijgen, wat leden van de wandelsport uit
Zuilichem of Hagestein meevragen. In elk busje
acht kinderen + chauffeur + begeleidster.
Al verschillende jaren eerder waren de
jongens naar de voetbal gegaan en hadden
we alleen maar meiden op de club, maar ze
deden niet voor jongens onder. Trouwens als
we als kaasmeisjes weggingen, waren alleen
maar meisjes geschikt. Veel keer hebben als
chauffeur en begeleidster meegereden Arie en
Henny Schreuders, Job en Bertha van Toor en
Jan en Hetty Post e.a. Met hen zijn we op heel
veel plaatsen geweest. Haast te veel om op
te noemen: Noorwegen, Zweden, Schotland,
Spanje, Italië en veel naar voormalig
Joegoslavië, Engeland, Frankrijk, Andorra, enz.
Of het nu met of zonder kaasmeisjeskleding
ging, ze stapten net zo vrolijk op de boot naar
Engeland als in de trein naar Parijs, liepen

De
volgende
dag
op naar de muur.
We
hadden
een
paar puntbeitels en
vuisten bij ons, en
maar hakken om een
zo groot mogelijk
stuk eraf te hakken
(we zeggen wel muur,
maar het was beton).
Er waren zelfs gaten
dwars door de muur
gehakt: daar zag je
de gewapende OostDuitse militairen voor
bewaking lopen; je
mocht niet aan de
andere kant van de
muur komen. Bij de
Brandenburger Tor geweest, langs de muur
gelopen, bij de rivier de Spree, die de grens
tussen Oost- en West-Berlijn vormde.
Verschillenden hebben ’s nachts geprobeerd de
Spree over te zwemmen. Heel wat hebben dit
niet gehaald: ze werden doodgeschoten in het
water, ze werden opgevist in West-Berlijn. Zijn
wel in het vrije Westen begraven, maar hebben
er niet van genoten. Hun namen kun je lezen,
opgetekend tegen een hek.
Dan nog even die grote stad in, weer terug naar
de camping, slapen, de volgende dag tenten
opbreken, alles weer in de aanhanger en naar
huis, een stuk muur heb ik nog als souvenir in
huis liggen.
Nu las ik in de krant, dat in april de melkquotum
eraf gaat bij de boeren, ze verwachten dat
er veel boeren meer zullen gaan melken, en
ze verwachten ook dat hier de melkfabriek
een plons meer melk aangevoerd krijgt, en
deze moeten ze allemaal verkazen (kaas van
maken). Er stond ook dat de fabrieken veel
meer reclame moeten maken en zeker voor

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

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

Open:
di + za
10.00 – 17.00
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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hun eigen merken. Ze zullen de kaas toch kwijt
moeten.
Was ik maar wat jonger, dan zat ik zeker al op
het kantoor van de kaasfabriek om te proberen
of er weer een graantje voor de kaasmeisjes
mee te pikken valt, er wordt weer een grote
post voor reclame uitgetrokken. Al was het
maar naar Brussel of nog een keer naar
Engeland of Parijs.
Ja, helemaal mooi zou zijn naar Moskou, een
rondje op het Rode Plein lopen, als Poetin
vanuit zijn werkkamer kijkt en hij ziet dan een

Als je de krant leest, dan verandert er veel bij
die meisjes op die leeftijd. Over 4 of 5 jaar zijn
deze meiden 16 of 17 jaar, dan hoeft mamma
niet meer mee, nee dan mag mamma zelfs niet
meer weten wat ze uitspoken als ze met een
paar vriendinnen op vakantie gaan. Maar laat
ik me daar maar niet druk over maken en weer
gewoon terugdenken aan die fijne tijd dat we
alles nog voor elkaar konden krijgen.

Bovenstaand beeld zag ik in mijn dromen
groep kaasmeisjes lopen. Dat streelt zeker zijn
oog, hij stuurt vast een afgezant voor nadere
informatie. Als hij dan geïnformeerd is, wordt
zijn hart misschien wel zo week, dat hij zegt:
“Ja laten we voor de Leerdammer kaas en de
andere kaas die ze in Schoonrewoerd maken,
een ontheffing verlenen, die kaas mogen ze
dan wel hier invoeren”.
Ja, dan ineens dringt de werkelijkheid tot me
door: die kaasmeisjes van toen, die alles en
overal heen durfden, die zijn allang moeder
geworden, maar ze hebben die “genen” niet
doorgegeven. Denkend aan verleden voorjaar,
toen ik wilde proberen of er nog een groep
kaasmeisjes te vormen was, om wat te
ondernemen, werd ik wel zo teleurgesteld,
kreeg ik te horen: dat staat stom om met
kaasmeisjespakjes te lopen, anderen durfden
alleen als mamma meegaat.

Bikker

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
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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

Honda / Suzuki dealer

Reilen en zeilen van de dorpsvereniging
Gedachten, berichten en belevenissen van de voorzitter DVS
Motto’s: knop om, minder vaak wegkijken en actief deelnemen
Elders in dit blad staat een stuk gepubliceerd
dat ik op persoonlijke titel schreef, het is goed
dat eerst te lezen.
Omstandigheden veranderen, de participatiemaatschappij (PM) legt meer verantwoording
bij onszelf. Als burgers zullen we meer zaken
zelf moeten doen, zullen als bewoner vaker bij
het zoeken naar oplossingen worden betrokken
en zullen ook zelf actief moeten worden. Ook
gebeuren er dingen in het dorp die niet zouden
moeten voorkomen en toezicht en handhaving
is er minder. Naar mijn beleving zitten we op
een kantelpunt en is het dringend gewenst
anders te gaan ageren. Zo niet, dan wordt
het een rommeltje en minder leefbaar. En dat
willen we toch niet? Het wordt tijd de knop om
te zetten, minder vaak weg te kijken en actie
te ondernemen, als we dat al niet deden. Van
belang is ook als dorp en naaste omgeving
meer samen op te trekken en DVS meer actief
te steunen, dat u meedoet, vergaderingen
bijwoont, uw mening geeft, etc. Laat het eens
op u inwerken, nogmaals ons dringend beroep,
zet de knop om, wend minder het hoofd af,
neem actiever deel aan de samenleving, echt…
dat wordt noodzaak om Schoonrewoerd leuk te
houden.
POSITIEVE START, PRACHTIG DORP
We wonen in een prachtig dorp. Een dorp waar
veel kan en een boeiende creativiteit leeft. Dat
ervoer ik recent weer bij diverse gebeurtenissen.
Een waardevol goed. Laten we er aan werken
dit zo te houden, en saamhorigheid en kwaliteit
van leefomgeving te bevorderen doch minstens
te handhaven.
BELANGRIJKE MEDEDELING:
vragenuur en vergadering DVS
Op 10 maart houden we ons vragenuur en
ledenvergadering in het Dorpshuis en we
beginnen om 19.30 uur. We zien u er graag.
Toe, we dagen u uit actief betrokken te zijn, zet
de knop eens om. Dit is een mooie gelegenheid
ons te verrassen met een grote opkomst en
zo te motiveren. We kunnen alvast wat van
gedachten wisselen over een ontmoetingshuis.
DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN
Zaken waar DVS zich, bijna dagelijks, mee
bezighoudt en wat leuke ervaringen.

Griezel- of spooktocht: een laatste
terugblik, inlossing belofte, DVS neutraal
Na de succesvolle spooktocht ontving DVS
een nette e-mail met klachten uit de hoek van
de Hersteld Hervormden. De klagers willen
duidelijk geen spooktochten en horen graag
dat wij die niet meer (helpen) organiseren. Hun
stelling is dat die tochten nergens toe dienen,
niemand plezier doen, problemen genereren,
kinderen bang maken, dienen van satan, etc.
Gevoelens werden nog versterkt door het
samenvallen met Halloween.
Die griezeltocht werd georganiseerd door
een groep van 5 personen, waar lopende de
voortgang DVS zich bij aansloot. Daar de klacht
aan DVS gericht was, ben ik, in overleg met
partijen, op bezoek gegaan bij het echtpaar.
Er heeft een goed diepgaand - deels pittig gesprek plaatsgevonden. Er is duidelijk over
standpunten gediscussieerd.
Dat de tocht op Halloween viel, was een
zuivere toevalligheid, een samenloop van
omstandigheden. Nergens is door de organisatie
op Halloween gewezen of enig verband gelegd.
Zowel die 5 organisatoren - op 1 halsstarrige
heks na - als DVS nemen duidelijk afstand van
Halloween. Satan willen wij beslist niet dienen,
noch doden bespotten of oproepen. Het
gebeuren was een creatieve happening, een
paar sprongen verder dan je kleine kinderen
laten schrikken, onschuldig volksvermaak voor
het iets oudere kind, jongeren en volwassenen.
Als er 200 enthousiaste mensen op af komen,
die nog enthousiaster vertrekken, kun je niet
stellen dat er niemand plezier aan beleeft. Een
punt was ook dat er te jonge kinderen huilend
rondliepen. Ja, er waren er een paar, maar dat
is de verantwoording van ouders. Wij hadden
gewaarschuwd, maar kunnen dit een volgend
keer duidelijker doen.
We zijn goed en met respect uit elkaar gegaan.
Van onze kant spijt het ons als we mensen
verdriet doen en willen dat punt meenemen
- zonder iets te beloven. De andere kant is
dat je, met een opstelling als de Herstelden,
vaker tegen problemen aanloopt en daar dan
zelf ook verantwoording voor hebt. Beide
partijen moeten daar, met respect voor elkaar,
mee zien om te gaan. DVS wil en moet er
voor het hele dorp zijn en kan zich niet een
mening of houding laten opleggen; is neutraal.
Dat Schoonrewoerd bestaat uit wel 3 kerken
en een groep niet-kerkelijken maakt dat niet

Kerstboom versieren

altijd gemakkelijk. De Hersteld Hervormde
gemeente wil DVS of het dorp niets opleggen,
en andersom DVS ook niet, zo werd duidelijk
gesteld.
Sinterklaas, intocht
Verliep prachtig, een geslaagd feest, door
medewerking van velen, allen hartelijk dank.
De oprechte belangstelling en medewerking
van de burgemeester deed ons goed. Weer een
gebeuren dat toont dat Schoonrewoerd een
mooi dorp is.
De optocht door het dorp, met de vele
kinderen en volwassenen achter de wagen
met Sinterklaas en notabelen, was een vrolijk
makend en indrukwekkend gezicht. Het feest
aansluitend in het Dorpshuis met Sinterklaas,
met activiteiten en cadeaus voor de kinderen,
was geweldig. Leontine Verkerk en haar
assistentes(n) hebben schitterend en knap
werk geleverd, die mogen wel even in het
voetlicht staan, knap werk, bravo en dank aan
jullie.
Optuigen kerstboom,
bijeenkomst op het Dorpsplein
DVS plaatste op haar kosten wederom een
kerstboom op het plein voor de NH Kerk
met medewerking van velen, waaronder de
brandweer met hoogwerker. Het optuigen
en versieren was een gezellige bijeenkomst.
Burgemeester
Houtman
met
wethouder
Meijdam ontstaken de verlichting, klommen
ook enthousiast op de hoogwerker en sloegen
flink aan het versieren, ehh... van de boom
dan.
Er waren activiteiten voor kinderen in een
tent, verder een houtvuur, een stand met
chocolademelk, glühwein en wat hapjes.
En... Johan van de Berg met accordeon.
De opkomst was redelijk, maar had groter
kunnen zijn, we misten er gezichten. Daar
moet DVS nog eens over nadenken, ideeën uit
het dorp zijn welkom.
Geuf Middelkoop, die al een flinke rol had in het
plaatsen van de boom, moest de boom alleen
opruimen, ook dat moeten we beter zien te
doen.
Ook hier komt Leontine en assistenten(s) weer
veel eer toe voor organisatie en activiteiten.
Kerkelijke kerstbijeenkomsten,
mooie ervaringen
In mijn rol als voorzitter vind ik het belangrijk
dorp, mensen en sfeer beter te leren kennen.
Binnen die gedachte bezocht ik met Akkie op
kerstavond de gezamenlijke dienst van de
Gereformeerde en de NH Kerk. Dat was een

warme en indrukwekkende ervaring, een goed
stuk saamhorigheid. Mooi zoals Gerlinde vd
Berg en Jan Meerkerk dat samen vormgaven
en leidden. Fijn te zien dat het Gerlinde
weer zo goed af gaat. Het gelegenheidskoor
onder leiding van Adrie van Beuzekom, met
deelnemers uit de 3 kerken zoals mij verteld
werd - ook een mooi gegeven - presteerde
prachtig ondanks de korte voorbereiding, met
Gijs Kool op momenten als solist.
Om dezelfde redenen bezochten we de
ochtenddienst van de Gereformeerde Kerk
op Eerste Kerstdag, ook dat was een warme
ervaring, maar veel meer nog. Bijzonder zoals
de dienst verliep, met mooi opgebouwde
kerststal met kinderen, ieder verkleed en met
een rol. Met zang en muziek en een symbolische
Jezus in een kribbe. Met een thema, herdenking
van de Eerste Wereldoorlog waarin heel bizar
ooit een gedenkwaardige pauze viel met
Kerst. Waarin men de loopgraven uitkwam,
elkaar een goede Kerst wenste, samen at en
voetbalde, en elkaar na afloop van Kerst weer
beschoot. Hier niet, hier werd het vrede, de
strijdende partijen, gespeeld door kinderen en
goed gefilmd in omgeving van de Wiel, vonden
op indrukwekkende wijze - afgaand op licht Jezus en elkaar. Een werkelijk indrukwekkende
dienst. Aansluitend een kop koffie en een
gesprek verhogen dan het goede gevoel.
Deze dienst met alle activiteiten - zag een
belangrijke creatieve rol voor de familie
Roeland - , de gezamenlijke dienst eerder en

met koor; allemaal toch weer creatieve zaken
die aangeven waar Schoonrewoerd toe in staat
is. Bravo dorp.
Uit de hand lopend gevaarlijk vuurwerk,
risico’s voor bewoners, moet stoppen
Het is duidelijk dat het er voor de liefhebbers op
aankomt steeds zwaarder vuurwerk te hebben,
er loopt blijkbaar een competitie. De markt
gaat hier helaas op in, en ondanks het verbod
in Nederland kom je het ook in Schoonrewoerd
tegen. Waarom op dit punt geen goede
EU-wetgeving, vraag ik mij af? Grenzen van
het toelaatbare zijn allang overschreden en
nu hadden we dan ook het eerste ongeluk, bij
Van Buuren. Stel je voor dat zoiets per ongeluk
en ongecontroleerd afgaat of tussen kinderen
terecht komt, met grove verminkingen als
gevolg. Moet je toch niet aan denken. De dader
vindt zichzelf wellicht stoer, maar is niet zo
flink dat hij zich meldt. Wat gaat er in het brein
van zo iemand om, zulke risico’s te nemen en
gewoon maar gezond lichaam of leven van
dorpsbewoners in de waagschaal te stellen?
Ook zijn weer diverse regenwaterafvoerputten,
kolken, gesneuveld door het zware vuurwerk,
dit
is
eenvoudigweg
verkwisting
van
gemeenschapsgeld en moeten we dan op
andere punten weer bezuren.
Het wordt tijd deze vicieuze cirkel te doorbreken.
Op termijn zal het kwaad zichzelf opheffen daar
deze ontwikkelingen er hard aan bijdragen dat
privaat afsteken van vuurwerk verboden gaat
worden binnen een paar jaar.
Wat ik mij ook afvraag is hoe jongeren van
rond de 14 à 15 jaar
aan illegaal vuurwerk
komen? Krijgen ze
dat van hun familie,
misschien van vaders
die in het buitenland
komen,
of
hoe
werkt dat? Zijn hier
verantwoorde ouders
bezig? Knop om, svp.
Het zijn niet alleen
jongelui,
waarvan
je kunt zeggen: ‘Die
weten niet beter.’.
Nee,
twintigers
worden ook genoemd,
die
zouden
beter
moeten
weten
en
hun verantwoording
moeten nemen. Ook
van
de
beperking
kan op een bepaalde
manier
kracht
uit

gaan, misschien moet ze dat geleerd worden.
Ik doe een oproep het hoofd niet meer af te
wenden en mensen aan te spreken, indien
nodig eventueel in groepen.
Raadslid Geuf Midelkoop maakt er een speerpunt
van dat dit uitgezocht wordt, het zou mooi zijn
als andere locale politici hier in volgen. Zwaar,
illegaal en vuurwerk in het algemeen heeft
de aandacht van de burgemeester en verdere
politiek.
Kort voor ter perse gaan hebben we nog
contact gehad met de verantwoordelijke
politieambtenaar, op bureau Rotterdam, deze
heeft de nieuwe wijkagent bekend gemaakt
en die kunnen we op deze zaak Van Buuren
aanspreken.
Positief nieuws is er gelukkig ook. Totaal was
er in ons dorp minder schade dan voorheen
en zijn er geen incidenten gemeld. Goed zo,
Schoonrewoerd, bravo!
Stadsrechtenprijs Leerdam en
nieuwjaarsreceptie
Op
initiatief
van
Jannie
Abbel
heeft
DVS
“Schoonrewoerd
binnenstebuiten”
voorgedragen voor de stadsrechtenprijs en
dit gebeuren werd genomineerd, samen met
2 anderen. Met de initiatiefnemers Trudy
Middelkoop en Bas Middelkoop, en andere
deelnemers, heb ik meegedacht over de te
houden presentatie op het gemeentehuis voor
jury, wethouder en pers. En heb deelgenomen
aan die presentatie, samen met Trudy (Bas

was verhinderd) en deelnemers: Ad Verhoef,
Gerard Uppelschoten en Pieta vd Leeden. Die
presentatie had iets beter gekund. De informatie
vanuit de gemeente ter voorbereiding was
ronduit slecht. De uiteindelijke winnaar had zich
beter voorbereid, door of zich niet te storen aan
die info of door beter passende info. In onze
groep was er tot op het laatst wat gesteggel
wie wat moest zeggen, wat de kwaliteit ook
niet ten goede kwam. Maar of we hierop
verloren? Het was meer een sociale keuze waar
iedereen vrede mee heeft, dient een goed doel.
Al blijft het triest dat er in onze maatschappij
voedselbanken nodig zijn. De uitslag volgde op
deze receptie en Schoonrewoerd is 3e geworden
met €250,- als beloning, aan te wenden voor
een volgend evenement.
De receptie werd druk bezocht; voor zo ver ik
weet zijn alle inwoners welkom en de sfeer was
goed en optimistisch. Een goede gelegenheid
te netwerken, ik kon bestaande contacten
verbeteren en nieuwe aanboren en hier hoorde
ik van het idee een nieuwe Noachschool
te bouwen op de Ooievaarszoom, met wat
argumenten, van Jan van Beuzekom van CU.
Ouderencontact,
Nieuwjaarslunch in partycentrum
Niet oud genoeg, - dat hoor je vaak - die
gedachte weerhield mij ervan deel te nemen.
Nu, als voorzitter moest ik het toch maar eens
proberen. En, .. wat denk je…? Het was….
leuk, ontspannen en gezellig. Je hoort vaak
“het gaat alleen over dokters en ziektes”. Nee
hoor, gedurende de circa 3 uur die ik er was,
is er onderhoudend gesproken. Een aardige
dame heeft mij verteld dat haar man wat
gaat dementeren, dat moeilijk en lastig is en
zij zich wat zorgen maakte of ze bijvoorbeeld
in de toekomst nog wel de deur uit kan. Wat
begrijpelijk is, net zo begrijpelijk als het feit dat
zo iemand zich eens even wil luchten. Verder
niets over ziektes. Wel leuke gesprekken en
verhalen over bijvoorbeeld de melkfabriek,
hoe daar vanillevla gekookt werd en verkocht
in flessen - zoals ook de melk toen - gekookt
door twee werknemers en je duidelijk kon
proeven wie van hen er gekookt had. En over
de eerste tankauto voor melk en hoe dat ging.
Ook hoor je dan dat er behoefte is aan kleinere
eenpersoonsappartementen. Ja, een leuke en
nuttige ervaring, kan ik van harte aan bevelen.
Akkie en ik hebben ons ook opgegeven voor de
maandelijks Open Eettafel, het zou fijn zijn als
meer ouderen van Schoonrewoerd elkaar daar
treffen, komt u ook?

Nieuwbouw Noachschool, op dezelfde
locatie, eindelijk een besluit
We zijn blij met deze beslissing, hebben hier
sterk op aangedrongen en ons verzet tegen de
motie van CU op de Ooievaarszoom te bouwen.
Dat lijkt wel een goed plan, maar dan had men
er 4 à 3 jaar terug mee moeten komen. Wat
daar duidelijk beter kan is alleen het parkeren,
en dat is op de huidige locatie wel te verbeteren
tot aanvaardbaar niveau.
Er werd al heel lang gesteggeld over de
school, vanaf rond 2003, en nu er eindelijk een
doorbraak is moet je in de huidige moeilijke
situatie, voor zowel leerkrachten als leerlingen,
niet gaan vertragen en risico’s nemen. Plannen
op de Ooievaarszoom vereisen een nieuwe
procedure en kunnen tot bezwaren leiden
met vertraging tot gevolg van 2, 3, 4 of meer
jaren. Dan kan er wel een totaal ander politiek
klimaat zijn, het lijkt er op dat we dan in
ieder geval deel uitmaken van een gemeente
Vijfheerenlanden. Vraag is, kan er dan nog wel
een school gebouwd worden? Een risico dat je
niet moet aangaan. Alleen deze twee nadelen
wegen al niet op tegen het ene voordeel en een
vermeend voordeel - kosten.
Ander punt is, de geschiedenis van scholen
en kerken in ons dorp in acht nemend, dat
de huidige locatie door velen als de betere
gezien wordt. En deze meer bijdraagt in het
ontwikkelen van een meer dorps karakter van
de school, waar De Korte zich voor wil inzetten.
Merkwaardig is dat de CU als motivatie
aangeeft het beste met Schoonrewoerd voor
te hebben, maar er met niemand over sprak,
noch met direct betrokkene Kees de Korte
- directeur van de school - noch met DVS.
Kostenbesparing wordt genoemd, maar dat was
gebaseerd op een slecht doordacht idee van
grondruil met projectontwikkelaar Burggraaf.
Niet professioneel en veel wishful thinking.
Goed dat deze onzin van tafel gegaan is en het
gezonde verstand zegevierde.
DVS heeft hier tijd en energie in gestoken, het
bestuur heeft erover vergaderd, als voorzitter
heb ik partijen gesproken, goed overleg gevoerd

met wethouder Brugman en heb standpunten
duidelijk geadresseerd aan de gemeente. Goed
werk, aldus Kees de Korte, die blij was met onze
steun en ook de wethouder bedankte ons. We
hebben wel gesteld dat er een aanvaardbare
oplossing moet komen voor het parkeren, dat
heeft de wethouder toegezegd.
Met deze ontwikkeling is nu ook definitief een
einde gekomen aan het plan gymzaal; dat is
echt niet haalbaar en van de baan.
PM,
decentralisatie,
WMO,
Mobiele
Hulpdienst, zorg
De decentralisatie loopt per 1 januari en we
gaan nu aan den lijve ondervinden wat dat
betekent. Het loopt storm op het gemeentehuis
met vragen, men is daar overbelast, ook weet
men alle antwoorden nog niet. Het is dus niet
vreemd als u nog geen antwoord heeft.
Er wordt wel serieus aan gewerkt. Volgens Henk
Rijneveld van Stichting Zorg en Welzijn zijn er
geen rampen gebeurd. We moeten afwachten,
opletten en alert zijn.
Het is bij niemand allemaal duidelijk nog, veel
moet gaandeweg blijken. DVS denkt eraan
op niet al te lange termijn een vergadering te
beleggen met de 3 kerken. Zij verlenen van
oudsher al hulp en zorg, kennen de materie,
maar dekken veelal niet de niet-kerkelijken
en weten nu ook niet wat op hen afkomt.
Gezamenlijk hebben we wellicht meer en
betere ideeën en meer power naar gemeente.
Ook kun je denken aan een gezamenlijke poel
voor bepaalde vormen van hulp, om elkaar
op te vangen of overname tijdens vakanties,
ziektes, noodgevallen, etc. De mogelijkheid
biedend een beroep op elkaar te doen. Vraag is
ook hoe je hulpbehoevenden en vrijwilligers die
hulp willen bieden optimaal kan koppelen. Met
Jan Meerkerk (NH Kerk) was ik recent aan het
brainstormen, die zou een gesprek tussen de
drie kerken en DVS en zo een poel toejuichen.
Binnenkort wil ik de andere kerken gesproken
hebben, afspraken zijn gemaakt.
DVS hoeft niet altijd zelf taken te doen of
verantwoording te nemen, maar kan ook ideeën
en zaken initiëren en partijen samenbrengen.
Hulpdienst
Een zaak die borrelt en de moeite waard lijkt
verder te onderzoeken en breder te bespreken,
is een lokale vrijwillige mobiele hulpdienst,
die bijvoorbeeld opgeroepen kan worden om
even op een dementerende te passen, zodat
de partner er eens even op uit kan en kan
ontspannen. Mijn Akkie zegt dan, zo kun je ook
hospice hulp aan huis bieden.

Een onontgonnen terrein, waar nog veel te
bedenken en te ontwikkelen valt. Zou mooi zijn
zoiets te managen en te verzorgen vanuit een
ontmoetingshuis.
Inloophuis, of mooier woord,
Ontmoetingshuis, doorbraak!
Dit is onderdeel van beleid om het platteland
leefbaar te houden. Nu de kogel door de kerk
is komt de Regenboog vrij; dat zou een prima
locatie zijn. DVS heeft haar best gedaan en
onlangs was er bij mij vergadering van het
bestuur met wethouders Bruggeman, Keppel
en Meijdam. We hebben groen licht, we kunnen
een plan gaan uitwerken. Er is nog niets zeker,
maar het is een reële zaak met een goede
kans en waar wethouder Keppel zich achter
schaart. Maar uiteindelijk beslist de politiek.
We zullen er hard aan moeten werken, moeten
draagkracht laten zien, er moet veel gebeuren.
DVS gaat verder zich daarvoor in te zetten,
maar we zullen hulp uit het dorp nodig hebben
en dienen een breed gedragen projectgroep op
te zetten. En we zullen zeker moeten stellen
dat er ook vrijwilligers zullen zijn om het huis
draaiende te houden.
Iedereen die ik vraag is voor en enthousiast,
circa 70 ouderen op de Nieuwjaarsreceptie
waren enthousiast, Dr. Noppe is heel
enthousiast. Ik ben nog globaal draagkracht
en ideeën aan het inventariseren, spreek er
met veel mensen over en wil er nog een paar
spreken.
Die draagkracht lijkt er wel te zijn. Maar komt
later iedere enthousiasteling ook en zullen
er voldoende vrijwilligers zijn om activiteiten
te bedenken en te trekken en het gebouw
te beheren, dat is de hamvraag. Want het
huis met activiteiten zal (bijna) uitsluitend
op vrijwilligers moeten draaien. Meer inzicht
en zekerheid is vereist, hoe krijg je dat?
Enquêteformulier in De Klepper, formulier
rondbrengen en hoe krijg je formulieren terug?
Of, wat we nu denken, het beste een enquête
van deur tot deur? Bestaan er bij lezers nog
goede ideeën, is er bereidheid mee te helpen,
te enquêteren? We horen graag van u.
Denkt u er over na, dat als er een enquête
volgt, die ook snel gelopen kan worden en
dat degene die aan de deur is ook voor een
eventuele partner kan spreken die niet thuis is.
Het huis zou, naar ons idee, minstens 4 dagen
in de week open moeten zijn, maar liever 5, 5½
of 6, van ca 10.00 uur tot circa 21.00 à 22.00
uur en eventueel langer voor activiteiten. Er
moet steeds iemand aanwezig zijn.

Je kunt er van alles bedenken en doen: koffie
drinken, biertje drinken, elkaar treffen, samen
TV of film kijken, knutselen met kinderen, spel
op het plein, bejaardengym, breien, een paar
fitnesstoestellen, sjoelen, biljarten, kaarten,
les in kaartspel, computerles, sociale toonbank
met hulp en advies om formulieren in te vullen
en advies in allerlei zaken, de sociale raad kan er
zitting nemen, hulpbehoevende en vrijwilligers
kunnen er elkaar treffen, de mobiele hulpdienst
kan er onderdak vinden, cursussen, thema
avonden, kookles in een klein keukentje,
koken en eten met groepjes bejaarden, buurt
of familiebarbecue avonden, voorleesavonden,
presentaties, beweging organiseren zoals een
wandeltocht met koffie vooraf en een broodje
na, idem dito fietstochten, een zaaltje tot ca 25
a 40 personen voor activiteiten, etc., muziek
voorstellingen - Dr. Noppe heeft al aangeboden
te komen zingen -, bedenk het maar. En ook
zaken voor de jeugd. En wellicht wordt het
mogelijk wat dagopvang te doen, op ouderen
met beperking en kinderen te passen, etc. Er
moet goed over gedacht en overlegd worden
met vertegenwoordigers uit alle geledingen
van ons dorp en wat externe adviseurs. Ook
kun je kijken of aan of bij het gebouw een paar
1-persoonsappartementen te realiseren zijn.

Nu we meer duidelijkheid van gemeente
hebben, willen we een brede werkgroep
samenstellen, we denken dat die rond maart/
april aan de gang moet gaan, om tot een
basisplan te komen. Lukt het, dan is de opening
op zijn vroegst midden 2017.
Jannie en ik praten nu even in kleine kring
met Ad Verhoef (ouderen) en Henk Rijneveld
van Stichting Zorg en Welzijn, en zoals gezegd
peil ik deze maand nog breed meningen,
links en rechts. Donderdag 22 januari spreek
ik bijvoorbeeld met het partycentrum om
te overleggen en overlap en concurrentie te
vermijden.
Draagkracht en bereidheid vrijwilligerswerk te doen, dat zijn de vragen, daar
moet meer duidelijkheid in komen. Denk
er over na en doe mee als u dit huis een
belangrijke voorziening vindt! Zonder
jullie medewerking lukt dit niet!
Ook voor ouderen en mensen met een
uitkering, kan dit een zinvolle besteding
van tijd zijn. Een paar uur in de week
helpt al. Kom, zet de knop eens om en
word actief. Echt, het is leuk en geeft
voldoening, ik spreek uit ervaring!

Coöperaties, energie, verzekeringen, etc.
Soms gaat er een stem op, van bijvoorbeeld
André vd Leest, dat we 1 of meerdere
coöperaties zouden kunnen vormen om het heft
meer in eigen hand te nemen. En gezamenlijk
energie, verzekeringen, etc. in te kopen. Je zou
dan ook gezamenlijk sterker kunnen pleiten
voor of protesteren tegen ontwikkelingen. Op
dit moment loopt DVS nog niet echt warm,
ook daar er nu even veel te doen is, loopt u
warm? Het gaat makkelijker in een meer
gelijkgestemde omgeving, ons dorp is nogal
divers van samenstelling. Van verschillende
kanten hoor ik bijvoorbeeld dat men geen
windmolen naast het dorp wil voor onze eigen
energievoorziening.
Hovo, appartementen
Project zit vast. Wij vinden niet dat het bezwaar
onwerkbaar is, er zitten goede kanten aan. Geen
beweging nog, al is er wel belangstelling voor
appartementen. Hebt u belangstelling, neem
serieus contact op met betreffende makelaar
en probeer van uw kant, als potentiële koper,
te drukken. DVS zal op korte termijn contact
op nemen met de projectontwikkelaar om hun
kant te horen, om te proberen of een beroep
op de redelijkheid werkt en om te zien of we
zouden kunnen bemiddelen.
Slordig parkeren in de wijken
Slordig parkeren vormt hier en daar een
probleem. Er schijnen in totaliteit wel genoeg
plaatsen te zijn, hoor ik. Maar die liggen
niet altijd direct voor de voordeur, waar juist
velen van ons willen parkeren. En zo ontstaan
problemen, staan auto’s in de weg, staan in
bochten, en hinderen zo doortocht of overzicht
en er ontstaat kans op schade of ongelukken.
Ook hier wil ik vragen, dorpsgenoten: knop
om, spreek elkaar erop aan, zoek gezamenlijk
oplossingen, laten we Schoonrewoerd ook op
dit punt leefbaar en veilig - doorgang voor
ambulance of brandweer - houden. Mochten
er toch wel te weinig parkeerplaatsen zijn, dan
horen we ook dat graag, dan kunnen we er iets
aan doen.

het rechte bestrate pad doorbrekend. De NH
Kerk moet wel willen daar de grond van hen
is, de gemeente wil er serieus met hen over
praten, eerst gaan we contact opnemen met
kerkmeester Den Hertog.
Dit idee is ontstaan om het plein wat
op te vrolijken, er een centraal punt te
hebben, dorp wat meer smoel te geven en
een ontmoetingsplek te hebben. Heeft de
aandacht, maar ontmoetingshuis gaat voor.
Bushokje. Er is contact met de gemeente
en de kansen zijn goed voor een hokje
dat beschutting geeft bij de bushalte.
Tot slot, we hebben nog wat bemoeienis met
geparkeerde vrachtwagens aan het einde
van de Steenovenweg. Die wachten er soms
een paar dagen en chauffeurs doen hun
behoeften wild en dat wekt irritatie en hoort
niet. Waarschijnlijk wachten ze om te laden
bij Leerdammer, dat moet zeker gesteld, dan
kunnen we er met Leerdammer over spreken.
Mevrouw Jipkje (hoop goed geschreven)
Stravers telt als stap 1 het aantal auto’s en
houdt bij wanneer ze er staan, daar dit niet voor
de politie zou zijn. Een goed burgerinitiatief en
past binnen de participatiewet.
Inmiddels is er weer contact met de politie
geweest, nu direct en met bureau Rotterdam,
en is er afgesproken dat de wijkagent hier wel
wat kan en zal doen, we moeten hem bellen.
U ziet, DVS is er niet voor niets, zij is volop in
beweging en met van alles bezig en zet zich in
voor u en uw Schoonrewoerd.
En, oh jaaah… of het voorzitterschap mij nu
bevalt? Ja, dat doet het, maar er is wel veel
werk te doen en het valt niet altijd mee. En wat
ik hier wil? Wat discussie op gang brengen, ik
ben benieuwd!
Wilt u communiceren, elders in dit mooie blad
vindt u onze gegevens, mijn nummer is 06
2060 1235
Het ga u goed,

Nog wat algemene zaken
Website. We gaan daar serieus mee aan de
gang en passen tevens onze huisstijl aan.
Zithoek. We werken rustig verder aan het
plan voor een wat uitgebreidere zithoek, twee
banken haaks op elkaar met tafel, op hoger
niveau, met traptreden, wat beplanting,
informatiebord Schoonrewoerd, op het grote
plein van de NH Kerk. Bij de waterpomp en

Hans Langerak, voorzitter DVS

Nieuws van de Noachschool
De eerste Klepper van het jaar 2015
Terugkijkend op het jaar 2014 kom ik tot de
conclusie dat 2014 een historisch jaar was.
Sinds september zitten de meeste kinderen uit
ons dorp op de enige basisschool die ons dorp
rijk is: De Noachschool. En dat is toch fijn! De
sfeer op school is goed! De leerlingen zijn goed
aan elkaar gewend en ook bij de ouders zie ik dat
er een prettige omgang met elkaar is. We gaan
er samen voor! Allemaal verschillende mensen
met een gezamenlijk doel: Onze kinderen…
Goed onderwijs en Zorg voor iedereen. Het is
best een hele uitdaging om dit elke dag waar te
maken, maar met elkaar doen we ons uiterste
best en zien we mooie dingen gebeuren.
Een nieuw kalenderjaar ligt voor ons. Wat
gaat het ons brengen? Het jaar begon voor de
school erg goed.
De gemeenteraad van Leerdam stemde
unaniem in met de nieuwbouwplannen van
de Noachschool op de huidige locatie aan de
Kerkweg. Dit jaar zal in het teken staan van
de voorbereidingen op de bouw van de nieuwe
school. Daar komt heel wat bij kijken… maar
eerst… een nieuwe Klepper. Gaat u er maar
eens lekker voor zitten! Veel leesplezier met
een kijkje op onze school!
Nieuwbouw van de Noachschool
Er is al veel over gepraat en over geschreven:
De mogelijkheden en de onmogelijkheden
van renovatie of nieuwbouw, de plaats waar
gebouwd gaat worden, de afwikkeling van de
verkeersstromen…
Sinds 2003 zijn we druk met denken over
de toekomst van het schoolgebouw aan de
Kerkweg: renovatie of nieuwbouw. Dat is 12
jaar... echt een heel lange tijd.

Maar... wát een uitdaging om een nieuwe
school te mogen gaan bouwen. De visie op het
onderwijs vertalen in een maatpak! Dat wordt
de uitdaging. We weten wat we willen met ons
onderwijs, maar we weten niet welk onderwijs
er over 20 of 40 jaar wordt gegeven. Zijn de
groepen dan ook gemiddeld 28 leerlingen?
Hebben we dan nog klassikaal les? Staat er
nog een leerkracht voor de klas? Wat is dan de
rol van de computer? Werken leerlingen nog
samen, of vooral individueel? Wat is er nodig
om de leerlingen van nu voor te bereiden op
een werkzaam leven in het jaar 2025? Zijn
de vaardigheden waar wij nu zoveel tijd aan
besteden (zoals bijvoorbeeld schrijven) nog
wel nodig in de toekomst? Allemaal vragen
waar we geen antwoord op weten, maar wel
een antwoord op moeten proberen te vinden…
In ieder geval zullen we het jaar 2015 gebruiken
om plannen te maken: Hoe pakken we het aan?
De sloop van het oude gebouw, tekeningen
maken van de nieuwe school, vergunningen
aanvragen, wettelijke procedures afronden etc.
In 2016 hopen we te starten met de bouw
van een school voor de kinderen van
Schoonrewoerd! Eind 2016 openen we de
prachtige nieuwe school in ons prachtige dorp!
Vanaf deze plaats bent u daar allen hartelijk
voor uitgenodigd! Deo Volente!
Nieuwe computers
De 48 computers die we in school hebben staan,
zijn al weer 5 jaar oud. Om de ontwikkelingen
in het onderwijs bij te houden stappen we
begin februari over op een ander systeem,
namelijk WinSys. Dit betekent dat we in school
geen server meer hebben staan, maar dat we
gaan werken in de Cloud! De belangrijkste
voordelen zijn dat we zelf geen server meer
hoeven onderhouden, dat we kosten besparen
en dat het opstarten van de computers veel
sneller gaat, zodat de leerlingen snel aan het
werk kunnen. Zo gaan we ook op het gebied
van ICT met onze tijd mee!
Omzien naar elkaar-Kerststukjes
In navolging van de traditie op de Regenboog
hebben we op donderdag 18 december
kerststukjes aan de ouderen van het dorp
gebracht. Met deze activiteit wilden we laten
zien dat we in Schoonrewoerd elkaar niet
vergeten en dat, hoe jong of ouder we ook zijn,
we elkaar nodig hebben en elkaar blij kunnen
maken.
’s Morgen hebben de leerlingen onder
begeleiding van veel hulpouders de kerststukjes
gemaakt. De school leek wel een bloemisterij.
Overal hing een dennengeur en werd hard

deden. Om kwart over één
verzamelden we eerst op
het plein en daarna brachten
we de kerststukjes naar de
ouderen. Wat een feest was
dat!

gewerkt. Rond half twaalf hadden we 110
kerststukjes en werd de school in een mum van
tijd met elkaar schoongemaakt. Ondertussen
hadden de kleuters en de leerlingen van groep
3 kaartjes gekleurd die we aan de kerststukjes

Kerstviering
Op donderdag 18 december
vierden we met elkaar de
geboorte van de Heere Jezus.
De Dorpskerk zat afgeladen
vol! Dit jaar kreeg elk gezin
twee
toegangskaarten
voor de viering, omdat er
niet genoeg plaats was
om iedereen in de kerk
te herbergen. Dat is best
jammer. Gelukkig heeft een
heel aantal mensen bij het oefenen in de kerk
al kunnen genieten van de liederen die door de
leerlingen werden gezongen. Na afloop hebben
we toen koffie en thee met elkaar gedronken.
Het was fijn om elkaar te ontmoeten. Tijdens

de viering hadden de leerlingen een belangrijke
taak; iedere groep zong een lied, verzorgde een
declamatie en een aantal leerlingen bespeelden
een instrument in het schoolorkest onder leiding
van Ard-Jan Kaan en juf Els. Hebt u de viering
gemist en vindt u dat jammer? Kijk dan op
www.kerkdienstgemist.nl bij Schoonrewoerd
en klik op Kerstfeest Noachschool. U kunt dan
de viering zien.
Samen staan we sterk!
Groep 8 heeft op vrijdag 28 november
meegedaan aan het volleybaltoernooi in
Asperen. Wat een geweldige
avond werd dat. We deden
mee met drie (!) teams. Van de
leerlingen die niet meededen,
gingen
er
veel
mee
als
supporters! Wat speelden alle
teams goed! Ons team 2 mocht
voor de plaatsen 1 t/m 4 spelen
en er werd door iedereen,
ouders
en
medeleerlingen,
hartstochtelijk aangemoedigd.
Toen we eenmaal in de finale
stonden klonk het langs de
lijnen: ‘Appel, peer, banaan, de
Noachschool kan alles aan!’ En:
‘Het is zeker, Noachschool wint de beker!’ Daar
was geen woord van gelogen... Voor het eerst
in jaren werd De Open Poort uit Asperen weer
eens verslagen en wel met maar liefst 3-0.
Vol trots namen we de grote wisselbeker in

ontvangst en vierden met elkaar het feestje! Na
afloop hebben we het op school met z’n allen
gevierd met een heerlijk patatje! We hebben
Schoonrewoerd weer op de kaart gezet!
Actie Schoenendoos
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met
de actie Schoenendoos. Al vele jaren doen
leerlingen (met hulp van de ouders) van de
Noachschool hun best een mooie schoenendoos
voor kansarme kinderen in Derde Wereldlanden
te maken. De Alto van juf Dianne was afgeladen
met 69 schitterend versierde schoenendozen.

De juf voelde zich een beetje ongemakkelijk
om zo over de snelweg te rijden... Het was dus
een geslaagde actie. Ook is een bedrag van
€ 307,50 aan de organisatie overhandigd om
de schoenendozen te verzenden.
Oproep aan opa’s
en oma’s en andere
enthousiastelingen
Onze
(klein)kinderen
worden
elke
dag
geconfronteerd
met
verkeer. Bij het spelen
op straat, het lopen en
fietsen van huis naar
school en het gaan naar
de clubs en verenigingen.
Ook in Schoonrewoerd
zijn gevaarlijke punten
voor de kinderen. Als de
kinderen eenmaal naar
het voorgezet onderwijs
gaan, gaat er vaak een
wereld voor hen open. Op
de fiets naar Leerdam,
Culemborg,
Gorinchem
of zelfs verder. Het is
echt belangrijk dat de
kinderen al vroeg leren
aan het verkeer deel te

Open morgen
arri
Woensdag 11 februari
van 08.30 - 10.30 uur
ers
Inschrijfavond kleuters
Maandag 16 februari
van 19.00 - 20.00 uur

9 Spelen, werken en leren 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 2016 vier jaar wordt.

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

Kunnen we nog schaatsen?
Elke winter is er weer die hoop..., want we
willen zo graag! Als er een vorstperiode komt,
beloof ik dat ik mijn uiterste best zal doen
om Schaatsbaan De Noachschool weer open
te laten gaan. Al moet ik er ‘s nachts voor uit
mijn bed! De lampjes hangen al klaar, zelfs de
koek-en-zopie tent is al bemand! Maar... we
wachten in spanning op VORST!
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, namens alle collega’s,
Kees de Korte, directeur Noachschool
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Inschrijven nieuwe leerlingen
De keuze 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 het voor u is. Op woensdag 11
februari 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 met uw kind(eren) 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 16 februari 2015 is onze
traditionele inschrijfavond. We nodigen u
van harte uit, als uw kind 4 jaar wordt voor
1 oktober 2016, het op de Noachschool in te
komen schrijven. U kunt dan meteen de ouders
van de nieuwe kleuters, waar uw kind bij in
de klas komt, ontmoeten. Tussen 19.00 uur en
20.30 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.
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nemen. Bij de kleuters oefenen we dat door
wandelingen door het dorp en we bouwen
dat uit naar het fietsen naar en in Leerdam
in groep 7 en 8. Dit gebeurt bij de praktische
verkeerslessen. Daarvoor hebben we op school
een commissie ‘School op Seef’ ingesteld.
Deze commissie denkt met elkaar na over de
praktische verkeerslessen aan de hand van de
School op Seef mappen met voorbeeldlessen.
Als het u leuk en nuttig lijkt in deze commissie te
gaan, neem dan contact met school op 642171
of stuur een mail naar info@noachschool.nl.
We hopen een aantal aanmeldingen te krijgen.
DOEN!

Annemijn Kaan
Hallo,
Ik ben Annemijn Kaan.
Dit jaar zit ik voor het eerst op de
Gomarus in de 1e.
En ik vind het NIET leuk om huiswerk te
maken, maar ja dat hoort er bij.
In mijn vrije tijd speel ik graag gitaar.
Van mijn tante heb ik een eigen gitaar
gekregen.
Ik volg geen gitaar les (zou ik wel graag
willen).
De vakanties vind ik het leukst.
Van de zomer gaan we misschien naar
Italië, lekker wandelen in de bergen.
Eerst gaan we nog skiën.
Hopelijk weten jullie nu genoeg over mij.
Ik geef het dagboek door aan Marien de
Jong.

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.

Oók uw woning succesvol
verkopen?
De 1e stap is een
GRATIS waardebepaling
door de makelaars van
Van den Berg!

T. 0345 – 599 394 / @vandenbergmakelaars.nl

WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL

4.
5.
6.
7.

Herriët den Hertog

1. Naam:
2. Leeftijd: 16
3. Broers/Zussen: 1 zusje: Larissa

Hobby’s: Voetballen en Winkelen
School: VMBO Kader
Leukste vak op school: Wiskunde
Ik heb een hekel aan: Mensen die denken
dat ze het altijd beter weten
8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
10. Ik lust geen: Spinazie
11. Ik ben gek op: Kaassoufflé
12. Ik word kwaad als: Iets me niet lukt
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Echt
geen geduld
14. Mijn favoriete vakantie: Buitenland
15. Mijn favoriete muziek: Van alles
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse
Markt
18. Dit wil ik worden: Daar ben ik nog niet over
uit.
19. Dit moet anders in het dorp: Het is wel goed
zo
20. Tip voor jongeren: Blijf jezelf!
21. Volgende vragen aan: Denise Scheer

Overleden in 2014

Reisverslag
In de volgende Klepper hoop ik ons reisverslag
te schrijven: waar we geweest zijn in het
overstromingsgebied in Kroatië, Bosnië en
Servië. Dit was in november 2014.
Ruim 100 pakketten met schoolspullen en
kleding waren bestemd voor een school in
Roemenië. Er stond een smeekbede in het
blad H.O.E. (Help Oost-Europa) om hulp
te bieden in het overstromingsgebied, dus
gingen de pakketten de andere kant op.
Het waren veel kilometers en we hebben veel
beleefd. We hopen daar de volgende keer
over te schrijven.

Zoals gewoonlijk geven we de namen van onze
dorpsgenoten die overleden zijn in het afgelopen
jaar.
3 januari
8 januari
10 februari
8 maart
17 maart
29 maart
28 april
25 juli
20 augustus
26 september
15 november
4 december
7 december
28 december

Aart Middelkoop
Giel Niessen
Dicky van Dijk
Sjoukje van der Veen
Alie Blitterswijk
Emmigje Oskam
Toos Keykoop
Wijntje v.d. Water
mevr. Verrips de Jong
Jaap Lruysbeek
Pietertje van Dijk-Verwolf
Maris Mier
mevr. Hofs
Driekus v.d. Ham

61
81
88
86
82
96
93
91
86
81
89
83
87
81

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
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Bouw- en Aannemingsbedrijf
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- seizoensproducten
- honing
- bijenwaskaarsen

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Kon. Wilhelminastraat 4a
4145 KJ Schoonrewoerd
Tel. 0345-641998
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Je ziet voeten – en daarmee de mensen- opknappen
Er lag een frisse folder op de deurmat:
Pedicure met zorg. Ik zag dat ook mijn man
ernaar keek, terwijl hij met een gepijnigde
kreun zijn schoenen uitdeed. “Zere teen?”
vroeg ik voorzichtig. “Valt mee,” gromde
hij terug en raapte het blaadje op met de
voetstappen en de uitnodiging: “Tot ziens.”
Een dag of wat later klonk uit de badkamer iets
dat leek op een noodkreet. Manlief probeerde
zijn teennagel te knippen met een kniptang
uit zijn gereedschapskist… “Help nou even…”
Ik zwaaide met dat blad met bordeauxrode
letters: Complete voetbehandeling. "Zal ik een
afspraak…” Maar dat was niet nodig en er was
vast ook geen tijd voor en… ach… het ging
wel weer. Dus toen Kirstie Kuipers aangaf aan
een van de redactieleden van De Klepper dat
ze best eens wat in De Klepper wilde vertellen
en wilde adverteren, zag ik mijn kans schoon:
een afspraak! Een interview tijdens een
werkbezoek: Hans mee als fotograaf en… als
‘gewillig’ cliënt.
Goed gereedschap
Kirstie ontvangt ons in een mooie ruimte aan
Overboeicop 1. Er staat een prachtige relaxstoel/ behandelstoel waarin de cliënt mag
plaatsnemen. Ik krijg een fauteuil aangeboden
en Kirstie gaat direct aan het werk. Met een
schrijfblok in de hand inspecteert ze de voeten
van mijn man en stelt vragen: gebruikt u
bloedverdunners? Hebt u last van drukplekken?
Bent u allergisch voor pleister of alcohol?
Hebt u klachten? Likdoorns? Ze spreekt ook
hardop haar waarnemingen uit: droge huid…
ja, smeren zou geen overbodige luxe zijn…
nagels knippen… “Oei, oei,” denk ik, “lastig
onderwerp.” Ik hoor Hans iets mompelen over
de nagelschaar die wat klein is en ook niet zo
sterk… En Kirstie pareert prachtig: “Ja, ik zie
het al… Mannen, allemaal hetzelfde… eerst de
gereedschapskist uit de schuur… maar dat is
natuurlijk geen gereedschap voor uw voeten.”
We schieten allemaal in de lach. Ik zie Hans
ontspannen. Kirstie pakt haar gereedschap
erbij en gaat aan de slag, ondertussen lekker
babbelend.
Resultaatgericht werken
Oorspronkelijk is Kirstie geboren in Oosterwijk,
toen naar Leerdam verhuisd en via een
omweg weer terug in deze streek. Ze woont
nu al weer 15 jaar in Schoonrewoerd. Opgeleid
tot Z-verpleegkundige heeft ze jaren in de
ouderenzorg gewerkt. Toen omgeschakeld en
12 jaar op een re-integratiebureau voor mensen

met een beperking haar plek gevonden. Toch
weer terug naar de zorg: in de Lingebolder in
de gehandicaptenzorg aan de slag gegaan.
“Ik ontdekte dat ik een echt mensen-mens ben,
maar ook een veeleisend, perfectionistisch
professional. Dat is lastig in een fulltime baan:
voor mij was het werk zelden af en het kon
altijd beter. Ik wil graag een goed resultaat
neerzetten. Daar moest veel voor wijken, ook
mijn eigen gezondheid.” De uitdaging werd
dus: een baan/werkkring vinden waar je met
mensen iets moois kunt opbouwen en echt iets
voor mensen kunt doen, zonder jezelf voorbij
te lopen. Resultaat neerzetten op een prettige
manier.
“Ik heb me goed georiënteerd. Wat zijn de
mogelijkheden en ook de moeilijkheden als
zelfstandig ondernemer? Welke kant wil ik op?
Op zich houd ik wel van studeren. Jaren eerder
heb ik ook de HBO jeugdzorg gedaan, gewoon
om meer te weten en mijn mogelijkheden uit
te breiden.” Dus… ontslag genomen bij De
Lingebolder en aan de studie voor pedicure.
Daarnaast wat uren in de week in de winkel
aan de slag (Het Span Moorkoppen) om toch
nog wat te verdienen. “In juli 2013 heb ik mijn
diploma gehaald en sinds september 2013
ben ik nu echt als zelfstandige aan het werk.
Dat werk bij Het Span doe ik er nog bij, maar
uiteindelijk hoop ik mijn klantenkring zo te
kunnen uitbreiden dat dat niet meer hoeft en ik
me helemaal op het pedicurewerk kan richten.”

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)

r

-

Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

door. Ook met Mardine Kortlever heb ik zo’n
vak-collega lijntje. Zij is schoonheidsspecialiste
en pedicure in Zijderveld. Heel plezierig voor
onderling advies en om van elkaars specialisme
gebruik te kunnen maken.”
Toegewijde aandacht
“Ik ga nu even frezen, dan breng ik die teen
weer mooi in model en maak ik de nagels wat
dunner…” Kirstie zet een mondkapje op en zet
een motortje aan. Hans vertelt ditmaal met
minder schroom over zijn eigen avontuur met
het Dremel freesapparaat uit de schuur. “Dat
wordt zo akelig heet…” Kirstie schudt lachend
haar hoofd. “Deze heeft waterkoeling, dat lijkt
me ook een stuk beter.” En ik zie haar weer
denken: “Mannen…”

Onderlinge contacten
Knip… knip… Het werk aan de voeten gaat
gewoon door. Het gesprek is beland bij het
dragen van goed schoeisel. “Ja, dat is belangrijk:
goede schoenen dragen,” knikt Kirstie naar
de inmiddels werkelijk gewillige man in de
relaxstoel. “Ik behandel ook wel jongedames
die eigenlijk verkeerde schoenen dragen en
daardoor klachten krijgen: drukplekken en
ingegroeide nagels. Maar ja die mooie, (te)
smalle, elegante schoenen laten staan, dat
willen ze niet.”
“Hebt u het idee dat uw steunzolen nog wel
hun effect hebben?” vraagt ze even later heel
fijntjes. Want die steunzolen zijn jaren geleden
aangemeten en daar is Hans niet keurig na een
jaar weer mee teruggegaan. Dat was wel het
advies van Marian Oudijk, de podotherapeut,
in Leerdam.
Kirstie heeft goed contact met Marian. “Ik
heb bij haar een deel van mijn stage gelopen
en soms verwijs ik mensen door. Zij verwijst
ook wel mensen naar mij. We hebben elk ons
specialisme en we zien natuurlijk die voeten
en zien ook wat er nodig is.” Braaf zegt Hans
dat hij inderdaad de podotherapeute weer zal
opzoeken, binnenkort. Zo heeft Kirstie ook
contact met de fysiotherapeut bijvoorbeeld
over mensen met hielspoor. “Die komen bij
mij voor hun voeten, maar al vertellend zie en
hoor ik dat er andere problemen zijn, die ik
als pedicure niet kan oplossen. Dan verwijs ik

Met studeren is Kirstie nog niet klaar. In
februari wil ze beginnen aan de modules voor
medisch pedicure. “Dat kan ik dan begin 2016
afronden.” Het laat haar brede belangstelling
zien, maar vooral haar toegewijde aandacht
voor mensen. Aan voeten en nagels zie je veel
meer, bijvoorbeeld: tekorten aan vitamines
en of mineralen. Je leest de weerslag van
spanningen. Je hoort klachten die wijzen op
jicht of het gevolg zijn van ( beginnende)
diabetes. Kirstie wil mensen ook dan op weg
helpen naar verlichting van de klachen of een
oplossing van kwalen of problemen. Dan moet
je iets meer weten: wat kan hier aan de hand
zijn? Naar wie moet je doorverwijzen? Welke
adviezen kun je geven?”
Nu ga ik uw voeten even lekker schoonmaken
met een warme doek… Dit is het voordeel van
het werken hier in de salon. Ik heb alles bij
de hand: warm water, desinfecteerapparatuur,
de frees, de makkelijke stoel. Ik werk ook bij
mensen thuis, zeker bij oudere mensen die niet
gemakkelijk van huis kunnen. Dan neem ik veel
in mijn koffertje mee, maar hier in de salon

is het allemaal net wat makkelijker.” Tenslotte
worden de voeten ingesmeerd met een geurige
crème. “Dat zou u wel vaker moeten doen,
hoor. Elke avond liefst of minstens drie keer
in de week.” Het is een voorzichtig advies aan
deze man die met een spijkertang zijn nagels
knipte. Maar ik heb het idee dat deze man wel
‘om’ is. We maken twee vervolgafspraken. Voor
hem en voor mij: want zo verwend worden, dat
willen mijn voeten ook wel. Buiten loopt Hans
opgewekt naast me: “Zo, dat voelt lekker. En
die crème smeer ik ook op mijn handen. Lekker
spul.”
Hans & Jolanda Lemcke

Ouderen Kontakt
We zijn het nieuwe jaar begonnen met
een nieuwjaarsreceptie op 7 januari in het
dorpshuis, dit was erg gezellig en de maaltijd
was zoals we daar gewend zijn erg lekker en
goed verzorgd. Hier voor bedanken we de
medewerkers van het dorpshuis hartelijk .Ook
de opkomst van de ouderen was goed; zelfs
ook een aantal ”nieuwe” gezichten, fijn dat u
er was.
Wij zijn al weer met de volgende activiteit
bezig, de Lentefair, deze zal dit jaar op 7
maart gehouden worden, en wel van 10.00 uur
tot 13.00 uur. Tegen die tijd zullen we weer
huis aan huis aan bellen met de intekenlijst
voor de grote verkoping op die dag. We hopen
velen van u dan te ontmoeten, er is voor een
ieder wat wils van een snuisterij tot een mooi
bloemstukje. Ook zal er koffie met koek te koop
zijn en de hamburger broodjes zullen hopelijk
ook hun weg vinden.
Dan willen we de Ouderengym onder uw
aandacht brengen, deze wordt elke woensdag
morgen van 9.45 tot 10.45 in het Dorpshuis
door een therapeut van Schoonrewoerd
gegeven. Maar helaas wordt de groep erg
klein en we doen dan ook op deze manier een
oproep naar u om er eens serieus over na te
denken of het voor u ook iets is om samen met
mede dorpsbewoners actief bezig te zijn en al
“kletsend” de spieren soepel te houden. De
kosten hier voor zijn 50,00 euro per jaar, dit is
38 keer gymmen. Hopelijk zal de groep groter
worden, anders zal deze activiteit op den duur
verdwijnen en dat zal toch wel jammer zijn.

De open eettafel brengen we ook onder uw
aandacht. Deze wordt goed bezocht, maar
er kunnen er altijd meer bij. Bent u 60 jaar
of ouder en lijkt het u leuk en gezellig om 1
keer per maand met een groep te eten in het
Dorpshuis? Geef u dan op bij:
Frieda Verrips Tel: 642076.
De eerste keer is op 12 februari en daarna weer
op 12 maart. De kosten zijn 6 euro per keer.
Door een aantal mensen is er gevraagd of de
datum voor het jaarlijkse reisje al bekend
is en die kunnen we u melden. We hopen op
woensdag 27 mei een dagje met elkaar uit te
gaan. Waarheen is nog niet bekend.
Namens Stichting Promotie Plus kregen we het
verzoek om promotie+concert onder uw
aandacht te brengen. Dit zal zijn op 14 februari
en kost 10,00 euro. Dit is inclusief diner, de
aanvang is om 17.00uur en kaarten hier voor
zijn verkrijgbaar bij o.a “Het Dak”. Hebt u nog
vragen, dan kunt u bellen naar:
Wilna Kars, tel: 0345 61004
Jolanda van Dijk

"Uw tanden mogen gezien worden"
Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl

Kerstfeest in Roemenië
Ook dit jaar gingen we een week voor de
Kerst met een groep naar Roemenië. En dit
om mee te helpen met het organiseren van
kerstfeestvieringen.
We vertrokken met het vliegtuig vanaf
Eindhoven om vandaar naar Cluj Napoca te
vliegen. Vandaar is het nog circa twee en een
half uur rijden naar Garbova.
Omdat we daar om circa 18 uur aankwamen,
spraken we af om onderweg wat te gaan eten.
Zo gezegd, zo gedaan en na ongeveer een uur
rijden zochten we een restaurant op. Aangezien
we al eens eerder bij dit restaurant hadden
gegeten leek het mij goed om eerst maar eens
te vragen wat ze nog in de keuken hadden.
Als je naar de kaart keek, dan was alles er: van
biefstuk tot appelstrudel, maar in werkelijkheid
hadden ze maar twee gerechten, spaghetti en
pizza, o ja toevallig maar 5 pizza’s. Maar na
een uurtje gingen we met een gevulde maag
op weg en daar was het uiteindelijk om gegaan.

De volgende dag zou heel bijzonder worden,
want we zouden een huwelijksfeest mee maken
van een drietal echtparen die zouden trouwen.
Nou en bijzonder was het inderdaad. Ze hadden
bewust een keuze gemaakt om te trouwen,
nadat ze al een aantal jaren samenwoonden.
Doordat ze tot geloof waren gekomen, wilden
ze als getrouwde stellen verder leven en zo hun
leven aan God toewijden. Wat een bijzonder
feest, om zo in alles te zien hoe God de eer
krijgt in hun leven.
Kerstontbijt
De volgende dag stond om 9.00 uur een
kerstontbijt gepland voor de bewoners uit
het dorpje Jina. Dit zigeunerdorp ligt op circa
2,5 uur lopen van ons verblijf waar we het

ontbijt organiseren. En
het merendeel van de
mensen komt lopend.
Stelt u zich eens voor: u
wordt uitgenodigd maar
dan moet u nog wel
2,5 uur lopen waarvan
een gedeelte door de
sneeuw en de heuvels.
Nou, ze kwamen met
tientallen. Uiteindelijk
hadden we circa 300
mensen aan het ontbijt.
Maar dat betekende
gelijk
ontzettend
veel werk, want elke
boterham werd door ons klaargemaakt.
Wanneer er brood en beleg gewoon op de
tafel staat, likken ze met hun vingers de jam
uit de pot, steken ze het bestek in hun eigen
zak, eten ze alle worst achter elkaar op. Dus
dan maar vroeg uit de veren en honderden
boterhammen klaargemaakt. Onvoorstelbaar
wat er aan boterhammen werd weg gegeten.
Maar daar doen we het tenslotte voor.
Ondertussen kregen ze de boodschap van de
geboorte van de Heere Jezus te horen, werden
liederen gezongen en mochten we voor elkaar
bidden. Bijzonder om dan te merken dat
juist dat mensen bemoedigt om in hun soms
erbarmelijke omstandigheden vol te houden.
En voordat ze naar huis kregen ze allemaal een

tas met boodschappen mee en was er voor de
kinderen een schoenendoos. En als je ze dan
met blijde gezichten ziet weg lopen, dan kun je
in je hart God danken voor de mooie morgen.
En zo organiseerden we in een ander dorpje
Dobirca ook diverse kerstfeestvieringen. Voor
kinderen, voor de vrouwen en de mannen.
We maakten gebruik van een oud, van binnen
totaal vergeeld dorpshuis, wat verwarmd wordt
door een tweetal houtkachels en waar geen
stoelen zijn, maar banken van een halve eeuw
oud. En toch juist op die plek klinkt dan als
er 200 kinderen zijn de boodschap dat Jezus
is geboren, en is op die plek een Roemeense
groep jongeren die door een poppenkastspel
de kinderen leert wat de essentie is van Kerst.
En als we dan samen met hen kinderliedjes
zingen, samen het Onze Vader opzeggen; dan
kun je zomaar tranen in je ogen krijgen. En dan
gaan ze weer, nee ook nu niet met lege handen
naar huis, maar voor elk kind een schoenendoos
gevuld door kinderen uit Nederland.
Vrouwen worden zelfs stil
En als je wel eens geprobeerd hebt om 200
Roma vrouwen stil te krijgen: zet ze op een
bankje, en laat de Bijbelse boodschap klinken.
Je kunt een speld horen vallen. De één met de
stukjes, de volgende met kapotte schoenen, de
ander met… vult u maar in. Sommigen weken
niet gewassen. En dan lekker bij de kachel op
warmen. En juist ook voor deze mensen kwam
Jezus naar de aarde om te redden wat verloren
was. Toen we na de hapjesronde, sneetje
kerststol, stukje Nederlandse kaas en stukje

rookworst de vraag stelden of er iemand nog
een lied wilde zingen, werden we verrast met
bijzonder “talent”. Leeftijd circa 60 jaar, nog
nooit een zangles gevolgd, zingt haar eigen
liederen en wijzigt steeds haar melodie. Omdat
je weet dat het uit haar hart gezongen is, is
het te waarderen. Maar ik kan u verzekeren dat
het zo vals was dat alle honden in Dobirca er
met hun staart tussen de benen vandoor zijn
gegaan. Maar wat maakt het uit. Waar doen we
moeilijk over, ‘t gaat er toch om hoe je hart is.
Mannen onder elkaar
Aansluitend waren de mannen uitgenodigd en
ik wilde dat u het nog eens kon mee maken.
Honderdvijftig zigeunermannen bij elkaar.
In Roemenië noemen ze dat ook wel: de
problemen zoeken.
Maar het ongelofelijk gebeurde, ze zaten
muisstil naast elkaar op de banken, je kon
ook toen een speld horen vallen toen Gods
woord werd gesproken, tijdens de gebeden
ging de pet af en ze zongen volop mee. Als
je een wonder had willen zien, had u er bij
moeten zijn. We zijn blij en God dankbaar dat
we ook daar mochten delen over de geboorte
van de Here Jezus. Hij, Gods Zoon, is ook voor
deze soms zo brute, onverschillige mannen
gekomen. Toen er gevraagd werd of ze voor
het eerst of opnieuw een keuze voor God in
hun leven wilden maken, kwamen er diverse
naar voren en mochten we voor hen bidden.
Gods werk gaat door, ook onder de Roma’s.
De één op zijn te grote laarzen, de ander op
z’n kapotte schoenen, de ander… En toch, ook
voor hen de liefde van God.

De volgende dagen hielden we ons bezig met
het bezoeken van diverse gezinnen en brachten
we op diverse plekken kleding en voedsel.
We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat
het betekent als je een gezinnetje hebt van
4 kinderen, er is dagen geen eten, er is geen
hout voor de kachel en een paar dagen later
vriest het 15 graden.

We zien dat hulp nog steeds zo nodig is. Zo
kwamen we terecht bij een gezin waarvan de
vader al een aantal jaren in de gevangenis
verbleef en de moeder alleen voor de 7
kinderen moest zorgen. Het was net warm
genoeg in het huisje, maar o nee, de kinderen
hadden niet eens sokken aan. Maar u gelooft
het misschien niet, iemand van onze groep had
eigen gebreide sokjes meegenomen en voordat
we weer vertrokken hadden, echt waar, alle
kinderen sokken aan hun voeten. Voor ons heel
bijzonder om ook hierin de leiding van onze
Heer te mogen zien.
We zijn en blijven dankbaar voor de kleding die
we steeds weer van u mogen ontvangen. Op
deze wijze kunnen we mensen blijven helpen.
Maar u begrijpt dat we met een paar schoenen
geen hongerige kinderen eten kunnen geven.
We hopen eind februari opnieuw te gaan, dus
wanneer u ook op een andere wijze iets voor
het werk onder de Roma’s wilt betekenen,
neemt u dan gerust contact met ons op:
Jan en Marjan Meerkerk,
0345-642121 of jcmeerkerk@live.nl
Of wanneer u met ons een bezoek wilt brengen
aan de Roma’s in Roemenië, laat het dan
gerust even weten: we nemen u graag mee
naar Roemenië.
Jan Meerkerk

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

Burgerlijke stand
Geboren

5 januari - Hanna (Arendina Johanna Dineke)
Dochter van Erik en Anneke van Merkerk
zusje van Marijke en Lieke

Overleden
4 december Maris Mier in de leeftijd van 83
jaar. Heeft lang aan de Schaikseweg gewoond,
maar de laatste jaren in Bosch en Duin.
7 december mevrouw Hofs in de leeftijd van
87 jaar, wonende in Leerbroek. Heeft jaren in
Overheicop gewoond.
28 december Driekus van den Ham in de
leeftijd van 82 jaar. Woonde Kalverweg 23, de
laatste tijd in Lingesteyn.
1 december - Daan van Klei
Zoon van Regine Kloof en Arnold van Klei

8 januari mevrouw E. den Hartog-Melein
in de leeftijd van 76 jaar. Woonde ooit op
Kortgerecht. Verhuisde 17 jaar geleden naar
Leerdam, maar bleef de Klepper lezen.
23
januari
Jipkje
Bogerd-Spiegelaar
in de leeftijd van 93 jaar, woonde Prinses
Beatrixstraat, later in het Emmahuis en de
laatste dagen in Lexmond de Laak.
29 januari Henk de Jong in de leeftijd van
95 jaar. Woonde voorheen in de Dorpsstraat, al
jaren in Huis ter Leede.

Jubileum
21 januari waren Piet Burggraaf en Gerda
Oskam 50 jaar getrouwd.

29 december - Tijmen Jakob Dorus
Zoon van Benjamin en Marlijn van den BergMoors

Om gezondheidsredenen is deze keer de
Burgerlijke stand niet zo als u gewend bent,
dus niet volledig.
Bikker
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Ik moet naAr leErdam
fietsen om mijn schoen
te laten repareren.

Bah, ik zou ze haAst
wegGoOien nu ik
doOr dit rotweEr
moet!

Gisteren brak
mijn hak af - en
het waren zulke
heErlijke schoenen.

je kunt kapotTe
schoenen voOr reparatie
inleveren bij de kip en
in eEn weEk zijn ze weEr
terug.

Ad, je bent super!
JE loOpt het vuUr uit je
slofFen voOr ons!

Bij de dagwinkel?
dat is eEn
supermarkt...

JA, en oOk:
postkantoOr,
stomerij,
bezorgservice,
bloemenservice,
fietsreparatie...

Ach, wie de
schoen past...

WE zijn blij dat
onze dagwinkel
altijd voOr ons
klaAr staAt!

GeEn oude schoenen
wegGoOien voOr je
nieuwe hebt hoOr,
je kunt ze toch laten
repareren?

Schoenmakers blijven
bij hun leEst, maAr Ad en
TIneke doen veEl meEr!

Pas jij maAr op dat je
niet naAst je schoenen
gaAt lopen doOr die
complimentjes!

Uw schoenreparaties worden
vakKundig gedaAn doOr 1-2-shoe.
WE verlenen u graAg deze service!

Tekst & tekeningen Hans Verbeek, www.hansverbeek.eu

Wat kijkt u boOs!
WaAr wringt de
schoen?

DJS Klus Totaal gaat samenwerken met Sani-Bouw
Het online aankopen van sanitair of
installatiematerialen is vandaag de dag niets
nieuws meer. Echter, bij het renoveren van de
badkamer of het toilet komt veel meer kijken
dan enkel deze online aankopen. Gedegen
advies, het maken van passende ontwerpen en
het vakkundig installeren zijn onderdelen die in
grote mate bijdragen aan het tot stand komen
van het eindresultaat: een fraaie badkamer
of toilet waar men jarenlang plezier aan kan
beleven.

(installatie)materialen
en
mogelijkheden,
advies wordt gegeven. Ook het, op basis van
de wensen van de klant, creëren van gratis
3D badkamerontwerpen is een onderdeel van
de services van Sani-bouw. Dit maatwerk
resulteert uiteindelijk in een definitief ontwerp
dat de basis vormt voor het selecteren van het
bijpassende sanitair, de installatiematerialen en
de eventuele benodigde wand- en vloertegels.

Sani-Bouw heeft al deze belangrijke elementen
bij elkaar gebracht in een online digitale
badkamershowroom waar, met kennis van

Nu wordt, door de samenwerking met DJS ook de
koppeling gemaakt met de vakman om de hoek
die installatie- en montagewerkzaamheden kan
uitvoeren. DJS KLUS totaal uit Schoonrewoerd
voert de vestiging Sani-bouw Leerdam en
bestaat al meer dan 15 jaar als een zelfstandig
bouw- en klusbedrijf.
Bert de Jongh, de
eigenaar van DJS KLUS totaal, is een allround
vakman die van alle markten thuis is en niet
alleen kwaliteit levert, maar dat ook graag
onderstreept. Zodoende geeft het bedrijf niet
alleen garantie en na-service op de uitgevoerde
werkzaamheden, maar zijn zij ook lid van de
geschillen commissie Vlok.

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

Jubileum Smash

Voor Volleybalvereniging Smash is een
jubileumjaar aangebroken; in oktober dit jaar
hopen zij hun 25-jarig jubileum te vieren. Een
mooie mijlpaal in de geschiedenis van deze
vereniging die ooit begonnen is in gymzaal
Sidewende in Zijderveld.
Nadat De Copper in Hei- en Boeicop werd
geopend, zijn ze uitgeweken naar deze zaal
die voor volleybal een perfecte hoogte en
voldoende ruimte om het veld heeft. Naar
volle tevredenheid wordt er dan ook iedere
donderdagavond door de leden getraind en er
worden wedstrijden gespeeld.
Inmiddels spelen er twee gemengde teams
in de NEVOBO-competitie voor recreanten
en 1 herenteam in de RECVOL-competitie.
Als voorbereiding op het jubileum heeft
Volleybalvereniging Smash van de heer Leo
Verkerk van TSL BV uit Leerdam nieuwe
wedstrijdshirts uitgereikt gekregen zoals op de
foto te zien is.
In oktober wordt het jubileum gevierd met een
toernooi voor teams uit de competitie en de
omgeving.
Gera de Jong

Uw
U
w ggroenteroenteen
fruit
specialist
enfru
it sp
ecialist

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

ACTIVITEITENKALENDER
februari
11 februari
12 februari
12 februari
20:00 uur
16 februari
19:00-20:30 uur
16+17 februari
18 februari
19:00-20:00 uur
24 februari
18:00 uur
26 februari
20:00 uur
maart
7 maart
10 maart
12
12
24
26

maart
maart
maart
maart

10:00-13:00 uur
19:30

20:00 uur
18:00 uur
20:00 uur

Open morgen voor ouders nieuwe kleuters, Noachschool
Open eettafel, Ouderen Kontakt
Dialezing over de Biesbosch, in De Schaapskooi
Inschrijfavond nieuwe kleuters, Noachschool
Workshop bloemstuk maken, bij Natuurlijk
Topmusici in Lingesteyn (Lingesteynplantsoen 20, Leerdam)
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
Dialezing over de Veluwe, in De Schaapskooi

Lentefair Ouderenkontakt
Vragenuurtje en aansluitend ledenvergadering DVS, in het
Dorpshuis
Open eettafel, Ouderen Kontakt
Dialezing over ooievaars, in De Schaapskooi
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
Dialezing over de parken in de VS, in De Schaapskooi

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

