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Badmintonvereniging
Petra van Dieren
Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
L.W.J. Duiker, secretariaat

642141

Hervormde gemeente
Jan Meerkerk, scriba+jeugdvereniging642121

613924

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Hans Langerak, voorzitter
06-20601235
Gera de Jong, secretaris
642182
Bert van Toor, penningmeester
848099
Rianda van der Heiden
06-46451394
Activiteitencommissie
Leontine Verkerk
Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden

642495

641751

Verkeer & Groen
Teunis van Bruggen
EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan
642430
W. Versteeg, scriba
642293
Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen
M.J. Verrips, scriba

701009
642076

Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
06-25319998
Anca Spronk, secretaris
643357
Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Jacqueline Scheer, contactpersoon

642548

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

519372

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd

0900-8844

SIA Wandelsportvereniging
Nel van Meeteren

615648

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdtwaalf

Eind 2015 en de laatste Klepper ligt voor u
Hierin weer veel aandacht voor vroeger en nu,
Met om mij heen snippers, surprises en lijm
Dacht ik: het voorwoord dit keer dan op rijm
U heeft ons opnieuw aangenaam verrast
met het klepperronde-totaalbedrag van,
houdt u vast:
3531 euro.
Hartelijk dank. Wij zijn reuzeblij
en kunnen stevig door met de schrijverij.

INHOUD
16±: Samira Heeres
50 vragen: Koos Spierenburg
Activiteitenkalender
Collecte Nierstichting
De groen(t)e bladzijde: Bloemkool
Diana en Theo Vuurens doen nóg een
vierdaagse
DVS Reilen en zeilen van dorp en
dorpsvereniging
DVS Verslag Contactavond Ooievaarszoom
DVS Verslag Wijkschouw
Familieberichten
Feestelijke Advent Samenzang 20 december
Foto’s Sinterklaasintocht 2015
Hope for Dobîrca
HSSC ’61 Dames 30+ zoekt speelsters
Huis ter Leede zoekt chauffeurs
In Memoriam Daniël Bikker
Kerstboom versieren
Kerstmarkt Gereformeerde Kerk
Kerstnachtsamenkomst ‘Is er plaats voor
mij…?’
Kinderhoekje
Landwinkel Van Buuren Fruit in wintersfeer
Leesgroep bestaat 25 jaar
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Noachschool
Noachschool op bezoek bij de brandweer
Oranjevereniging
Ouderen Kontakt
Schoonrewoerd door de jaren heen
Schoonrewoerd Schoon
Sfeervolle Winterdag
Strip Super!
Terugblik VBC 2015 Wereldnieuws
Tienerdagboek: Joran van den Hardenberg
Werk aan de kerk

We verhalen weer over het wel en het wee:
een winterdag-fair, een kerstmarkt met tweedehands kerstspul en veel gezellige praat,
en over zingen, dat doet men in’t dorp in
kwadraat.
Koken met bloemkool of liever op voetbal?
Dames die lezen, en dat jarenlang doen al.
Kerstboom versieren midden op het
dorpsplein:
allemaal zaken die samen zo leuk om te doen
zijn.
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We stellen u voor: Koos, Samira en Joran.
Staan stil bij meneer Bikker, ‘de
dorpstimmerman’.
Zijn blij met versterking van onze
redactiegeled’ren:
Rien Bambacht, zeer welkom, met nieuwe
ideeën.
Verslag van schoon Schoonrewoerd en van de
wijkschouw;
hoe staat het met de Ooievaarszoom en met
de nieuwbouw?
het reilen en zeilen van de dorpsvereniging;
u zult zien: het staat er allemaal weer
uitgebreid in.
U merkt aan dit voorwoord: de Sint is er weer!
Dus ook een Sintfotopagina dit keer.
Wij wensen u nu vast fijne dagen, een goed
nieuwjaar
en veel warme betrokkenheid bij ons dorp en
bij elkaar.
Met vriendelijke groet,
De redactiepiet

De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 113 is vrijdag 15 januari 2016.
Klepper 113 zal rond 5 februari worden
bezorgd.

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Kon. Wilhelminastraat 4a
4145 KJ Schoonrewoerd
Tel. 0345-641998
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In Memoriam Daniël Bikker
Op 5 november 2015 is Daniël Bikker
overleden; onze dorpsgenoot, ons zeer
gewaardeerd lid van de redactie.
Hij schreef al vanaf nummer 30 (maart/
april 2000) in De Klepper. Hij begon
met de rubriek: De Dorpstimmerman.
Aanvankelijk stuurde hij 3 interessante
verhalen in die in 3 opeenvolgende
Kleppers
zouden
worden
geplaatst.
Voor de tweede Klepper met De
Dorpstimmerman uitkwam, had Bikker
al een vierde artikel klaar en … eigenlijk
hield de stroom verhalen vervolgens niet
meer op. Verhalen over de SIA en over
zijn reizen naar Roemenië, de rubriek
Burgerlijke Stand en de oude schoolfoto’s
waarbij hij erop gebrand was alle gezichten
een naam te geven. Daniël Bikker heeft
zoveel voor De Klepper gedaan. Hij was
daarbij een trouw redactielid en ook in
die vergaderingen zat hij graag op de
praatstoel. Daarnaast heeft hij in zijn
leven veel voor Schoonrewoerd gedaan.
Verhalen
Vanaf Klepper 32 (september/oktober 2000) zat
Daniël Bikker in de redactie. Hij was een echte
bron van kennis van het dorp en omstreken.

Hij hield ervan te vertellen en schreef zoals hij
vertelde. Tijdens onze redactievergaderingen
hield Bikker zich altijd wat op de achtergrond.
Tot we bij het punt ‘rondvraag’ kwamen, dan
ging hij er vaak goed voor zitten en bracht zijn
punten (meestal meerdere) te berde, waarbij
de inleiding van elk punt altijd een langer
verhaal nodig had. Als het ging over de nieuwe
website, of andere onderwerpen die met een
computer te maken hadden dan haakte hij af.
Want Bikker had geen computer. En die kwam
er niet ook. Dat maakte hij steevast duidelijk
met de woorden: ,,Misschien moet ik maar
stoppen met De Klepper. Want een computer
heb ik niet. Ik houd dat niet meer bij.’’
Maar wij lieten hem niet vertrekken. Zijn netjes
opgeschreven verhalen bracht hij trouw naar
redactielid Gerdien de Stigter die deze geduldig
overtypte. Ze plaatste hier en daar wel een extra
punt, want de zinnen van Bikker waren vaak,
door enthousiasme, aan de lange kant. Ook
met de komma’s nam Bikker het niet zo nauw.
Dat schrijven van verhalen zat er al vroeg
in. In één van zijn stukjes over de oude
bovenmeesters schrijft Daniël dat hij als
jongen voor de verschillende taalonderdelen
niet altijd zulke goede cijfers had. Maar voor

vrij schrijven, het opstel, daar kreeg hij
vaak een 8 voor. Daar telden spelfouten of
dialectwoorden of komma’s niet zo mee. Hij
vond het vrije schrijven heerlijk om te doen.
Betrokkenheid
In zijn verhalen schreef Bikker vaak over
vroeger. Over toen. Toen alles nog makkelijker
leek te zijn, en alles ook beter was. Want bij
Bikker was vroeger toch wel beter, gezelliger
en overzichtelijker. Toch liet hij in zijn stukjes
over het vak van Dorpstimmerman meermaals
zien dat er vroeger veel en hard gewerkt moest
worden. En een dorpstimmerman werd lang
niet altijd met voor de hand liggende klusjes
opgezadeld: “… om zo maar een paar dingen
te noemen, als er iemand van het Koningshuis
jarig was, de vlag op de toren hangen. Toen
was er nog een klein luikje vlak aan de spits,
er hing toen dus één vlag uit op de toren, als je
pech had en er een oostenwind woei, dan kon
de vlag om de haan heen gewikkeld zitten en
was je lang aan het emmeren met een lange
lat door het luikje om de vlag los te krijgen, er
stond een vast bedrag voor het op- en afhalen
van de vlag, zegge en schrijven fl. 1,-.”
Ondanks zijn hoge leeftijd deed hij zijn
uiterste best om van alle ontwikkelingen in
Schoonrewoerd, Europa en de wereld op de
hoogte te blijven. Tijdens zijn uitvaart is dit
nog gezegd: ,,Hoe ziek Daniël Bikker ook was.
Hij wilde altijd de krant hebben, om deze te
kunnen lezen. Kreeg hij bezoek, dan toonde hij
altijd belangstelling. Tot het laatste moment
toe.’’ Ja, zo betrokken was Bikker met alles.
En vooral als het ging om zijn Schoonrewoerd,
zijn geliefde dorp.
In nummer 41 beschreef Bikker die eigenschap
als nieuwsgierigheid: “… Waarschijnlijk waren
vroeger de dorpsmensen nieuwsgieriger
dan de stadsmensen, in elk geval wilden ze
weten wat voor soort mensen nu op ’t dorp
of in naaste omgeving kwam wonen. De
dorpstimmerman kwam dus als één van
de eersten in contact met de nieuwkomers
(import). [Want vaak moest er een en ander
verbouwd worden. Verbouwingen die Bikker
soms moeilijk vond: een groot doorzonraam
in plaats van twee prachtige smalle ramen
in de gevel van een oude boerderij vond hij
pijnlijk. Maar de klant was koning.]” Dat woord
nieuwsgierigheid klinkt wat negatief, Bikker
was vooral geïnteresseerd en betrokken. Dat
contact zoeken met nieuwe inwoners bleef
Bikker lange tijd volhouden als redactielid.
Hij had zichzelf tot taak gesteld voor De

Klepper de burgerlijke stand bij te houden.
Wie is er geboren, getrouwd, verhuisd of
overleden. Bikker had de mooie taak om aan
te bellen bij de huizen waarin baby’s geboren
waren. Dan stelde hij zich voor en vroeg hij om
een geboortekaartje. En die kreeg hij dan ook
meestal. Soms ging het mis. Zo vertelde hij
eens dat hij langs een huis liep met ballonnen
en slingers. ‘Daar kon wel eens een baby zijn
geboren,’ bedacht hij en belde aan. De man
des huizes legde Bikker uit dat de ballonnen
voor de verjaardag van zijn vrouw waren.
Geen baby dus. Dit verhaal is illustratief voor
de trouwe ijver die Bikker aan de dag legde
voor het werk voor zijn Dorpskrant De Klepper.
Net zo ijverig zocht hij naar oude (school-)
foto’s en naar de namen bij de vergeelde foto’s
van lang geleden waarop schoolklassen jonge
kinderen staan. Kinderen die inmiddels niet
meer leefden of al heel erg oud waren. Elk
gezicht van toen kreeg een naam.
Reizen
Samen met zijn vrouw vertrok hij ook vanuit
hier naar Roemenië om mensen in andere
dorpen te helpen. Hoe vaak hij niet in zijn
busje, samen met zijn vrouw, spullen, eten en
kleding ging brengen in Roemenië. En steevast
gingen er broden mee van onze bakker Bram
van Klei, voor onderweg. Want, dat was ook
het adagium van Bikker: ‘Als je hier woont,
doe je hier boodschappen. Dat hoort zo.’ Vanaf
Klepper 42 werden we regelmatig deelgenoot
van die reizen. Reizen deed hij graag. Hij
genoot ervan zelf andere streken en andere
gewoonten te zien en beleven.
Ook wilde hij graag anderen dingen
laten zien waar ze zelf niet zo makkelijk
konden komen: met kinderen van de SIA
ondernam hij spannende en avontuurlijke
uitstapjes. Legendarisch zijn de verhalen
over de kaasmeisjes (Kinderen gestoken
in kaasmeisje-uniformen die paraderen bij
de Eiffeltoren en op de bollenvelden. Een
prachtreclame voor de Hollandse kaas en
een geliefd onderwerp van Bikker om over
te vertellen. Over hoe dat ging en welke
reacties dat opriep. In het kleurrijke nummer
100 hebben we er uitgebreid bij stilgestaan.)
Bikker ging met kinderen naar de Berlijnse
muur toen die net gevallen was en bikte met
hen stukken beton uit de muur. De reis naar
Engeland en naar Gredna Green, het plaatsje
waar je kon trouwen zonder toestemming
van je ouders; wat een avontuur was dat.

Ook nam hij regelmatig kinderen mee vanuit
Roemenië naar Nederland voor een korte
vakantie. In Klepper 67 schreef hij: “Het is
vele jaren terug als hobby begonnen toen we
Franse kinderen via ‘Salut d’Armee’ ( Leger
des Heils) in huis namen, daarna Poolse
kinderen, waarmee we nog steeds contact
hebben, toen Slowaakse kinderen. En nu al
weer 16 jaar [2006] Roemeense kinderen. Die
hobby veranderde van lieverlee in een soort
verslaving.” De kinderen werden ondergebracht
bij dorpsgenoten en betrokken mensen uit de
omgeving en meestal bleven er ook een groter
aantal dan vooruit gepland bij de familie Bikker
zelf bivakkeren. Want niet iedereen maakte
zoveel ruimte voor anderen en daarover kon
Bikker zich ook enorm opwinden.
Ongelooflijk eigenlijk zoals meneer en
mevrouw Bikker dat deden: kinderen zonder
paspoort meenemen over meerdere grenzen
heen. Kinderen die een andere taal spraken en
waarmee communiceren dus echt niet altijd
gemakkelijk was. Voor de kinderen waren zij
‘papa en mama Bikker’ en dat bleven ze ook als
ze jaren later weer op reis in Roemenië werden
aangesproken door een vrouw van 31, die in
het kindertehuis had gewoond en in Nederland
was geweest. Haar dochter mocht ook weer
mee… Meneer en mevrouw Bikker volgden hun
hart en voelden een diepe roeping om dit werk
te doen. “Met Gods steun en hulp,” zei Daniël
er altijd nadrukkelijk bij.
Midden in ons dorp
Tijdens de begrafenis van meneer Bikker
stond er een lange rij met belangstellenden
op het kerkplein. Midden op het dorp.
We liepen naar zijn graf toe, dicht bij het
toegangshek, naast zijn kerk, naast zijn
huis, naast zijn tuin, langs het grind waarop
hij al die jaren wandelde, reed en fietste.
Dat hij daar moge rusten in vrede, midden in
ons dorp waarvoor hij zijn leven lang zoveel
heeft betekend.
Wij als redactie van Dorpskrant De Klepper
wensen mevrouw Bikker, de kinderen,
kleinkinderen en verdere familie heel veel
sterkte toe.

Als werkgroep “Schoonrewoerd Schoon”
hebben wij op zaterdag 23 oktober 2015
najaarsactie gehouden.
De opkomst was minder dan de vorige keer.
Dit kwam door de herfstvakantie. De planning
was dus niet echt handig. Hiermee zullen we
in het vervolg rekening houden. Toch hebben
14 dorpbewoners deelgenomen. Vanaf de
Dorpsstraat zijn we gestart. Van 9.00 tot
11.30 uur hebben we al het zwerfvuil in het
buitengebied opgeruimd. De route van en
naar school blijft populair om het afval weg te
gooien. Ook een spoor van zwerfafval vanaf
het tankstation is duidelijk herkenbaar.
Bij elkaar is er een behoorlijke hoeveelheid
zwerfafval opgeruimd en afgevoerd naar het
afvalbrengstation van de gemeente.
Al met al toch een geslaagde ochtend. In het
voorjaar zullen we een nieuwe datum prikken.
Dan zullen we rekening houden met
vakantieperiodes.
namens de werkgroep
“Schoonrewoerd Schoon”
Ad de Jong

Bent u sociaal/maatschappelijk betrokken
en op zoek naar een leuke en dankbare
tijdsbesteding? Dan zijn wij op zoek naar u!
Huis ter Leede is op zoek naar enthousiaste
chauffeurs (op vrijwillige basis) voor het
brengen van Tafeltje Dekje-maaltijden in
Schoonrewoerd en omstreken.
Meer informatie? Bel of mail naar Iris van Wijk,
vrijwilligerscoördinator:
Telefoon: 06-13886423
Mail: vrijwilliger@huisterleede.nl

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

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

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

Leesgroep bestaat 25 jaar

25-jaar jubileumfoto door Hans Ippel
Ze zijn begonnen in 1990: dames met
een gezamenlijke belangstelling voor
lezen. Niet zomaar een tijdschrift, de
krant of een eenvoudig leeswerkje, nee,
een stevige roman, daar hielden ze van.
En daarover dan met elkaar eens spreken.
Er werd een proefavond georganiseerd en nog
een vervolgochtend en het beviel. In 1991 werd
ter ondersteuning van de keuze van de boeken
en als hulp bij het bespreken van de boeken
een map aangeschaft van het leeskringproject
van Passage, voorheen C.P.B. (Christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging). Hoewel
in 2012 de Passage-afdeling is opgeheven,
is het leeskringproject doorgegaan. Elk jaar
in het voorjaar wordt een keuze gemaakt,
democratisch door alle groepsleden voor map
A of B ( beide zelfde thema, maar andere
boeken). Met elkaar bezoekt men ook de
Leeskring karavaan dag. Die dag is wisselend
in Nijkerk of in Dordrecht en daar is altijd
één van de schrijvers aanwezig. De leesgroep
bestaat uit maximaal 15 vrouwen.
Baklava en dadels
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd
ik uitgenodigd om een leeskringavond mee
te maken. Het boek dat besproken zou gaan

worden, was: Aan de oevers van de Bosporus
van Irfan Orga. Het niveau van dit boek
maakte direct duidelijk dat deze leeskring
andere denkbeelden en culturen niet uit de
weg gaat. Voor deze dames geen streekroman
uit de ECI reeks, zoals ik ze van vroeger kende
bij ons thuis. Ik genoot erg van het boek en
keek uit naar die avond van 12 november.
Samen met Jerry Middelkoop stap ik de ruime
woonkamer binnen van Willy den Hartog.
Daarbinnen heerst een gezellige drukte: 13
dames zitten in een kring om een tafel met
koffie, thee en…baklava en dadels. Lekkernijen
voor bij de koffie in de traditie/stijl van het te
bespreken boek. “Dat doen we altijd,” meldt
Tineke Schweig mij, “zo proberen we nog
meer de sfeer en aansluiting met het boek
tijdens onze bespreking te zoeken.” Ik smul
graag mee.
Discussievragen
De groep rebbelt over de dingen van de dag.
Ik kijk nog snel de aantekeningen door die
ik van Ina Niebeek ontving ter voorbereiding
op vanavond. Het boek van vanavond is het
tweede boek in een reeks van 6 boeken die de
groep dit seizoen leest met elkaar. Elk boek
wordt steeds extra voorbereid door twee van
de dames, ieder bij toerbeurt, vanavond is

COMPLETE VOET BEHANDELING
OOK BIJ U THUIS

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

Behandelingen
Ȉ Nagels knippen
Ȉ Nagel omgeving reinigen
Ȉ Eelt verwijderen
Ȉ Ingroeiende nagels en kloven
Ȉ Likdoorns verwijderen
Ȉ Verdikte kalk of schimmel nagels
Ȉ Diabetische en reumatische voet
Locatie

Overheicop 1,
Schoonrewoerd

Bel voor een afspraak
06 - 19 29 27 49

TOT ZIENS
T: 06–19292749 | E: pedicuremetzorg@hotmail.nl | A: Overheicop 1, Schoonrewoerd | OOK BIJ U THUIS

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

Adri/Akkie Langerak aan de beurt. Eigenlijk
samen met Petra v/d Zande, maar die is
vanavond verhinderd.
Al snel legt Akkie het gebabbel kordaat stil.
Het bespreken gaat beginnen. Ieder neemt het
katern: Boekentaal Mondiaal voor zich. Hierin
bevindt zich een korte beschrijving van het
boek, de auteur en een tiental discussievragen.
Elk van de zes boeken wordt op deze manier
geïntroduceerd. Akkie leest de eerste vraag
voor, die gaat over de gedetailleerde schrijfstijl
van de auteur. We praten hier dus niet alleen
over: vond je het mooi of niet. Hier wordt
dieper gekeken. Ik ga onwillekeurig wat rechter
op zitten, want nu gaat het snel: “Je wordt in
het verhaal meegezogen door al die details.
Die scene in het badhuis, zo mooi…” Direct
instemmend gekakel van de groep. Gelach ook
omdat die scene ook heel komisch is eigenlijk.
“Ik vond dit echt een juweeltje,” merkt Alice
van Bijlevelt op,” door de details zie je de
contrasten zo scherp. Hij gebruikt mooie taal.
De geschiedenis van het Ottomaanse rijk is zo
knap verweven en beschreven…” Toch zijn ze
het niet allemaal eens met elkaar. Pia Brouwer
fronst over de schrijfstijl en meldt: “Het werd
door al die details wel een traag verhaal. Ik
moest het met aandacht lezen, niet even
tussendoor om het goed te kunnen volgen.”
Ook daarop volgt bijval en een aantal dames
herinnert aan een boek van Louis Couperus
dat men in een ander seizoen heeft gelezen en
waarbij ook die taal best lastig was. “Maar we
hebben het wel gedaan!” Janny Ippel knikt er
nadrukkelijk en trots bij.
Met Libelle naar Turkije
De volgende vraag gaat over het beeld van
Turkije dat wordt getekend in het verhaal.
Het valt mij op dat er goed overdacht wordt
geantwoord. Er wordt ook goed naar elkaar
geluisterd. Akkie hoeft slechts af en toe de
orde te bewaken. Het is leuk om te horen dat
veel dames een beter beeld hebben gekregen
van het Turkije onder Atatürk en meer begrip
voor ontwikkelingen in de geschiedenis en in
het leven van de hoofdpersoon. Het is een heel
andere wereld en cultuur en toch herkennen
we veel diep menselijke eigenschappen: de
trots van oma als ze de status wil hooghouden
met het serveren van de koffie op het zilveren
dienblaadje, terwijl ze geheel tot armoede
was vervallen.
Meerdere voorbeelden van
eigen oma’s en tantes worden gniffelend
uitgewisseld. De tijd van de sultans doet direct
denken aan de sprookjes van duizend-en-eennacht.

Stadswandeling in Dordrecht (18 september 2014)
Alice gooit een nieuw element in de groep: “Ik
ben best benieuwd geworden naar Turkije.”
Meerdere dames hummen van: ja, wij ook. En
dan wappert Alice met de Libelle. Daarin wordt
een reis aangeboden van 4 dagen “Door de
Bosporus krijg je dat vakantiegevoel” roept de
pagina die ze opsteekt. “Is dat nou niet erg
leuk voor ons 25-jarig bestaan… samen op reis
naar een bestemming waarover we gelezen
hebben…” Enthousiasme alom, men praat nu
allemaal tegelijk en er ontstaat toch iets van
een kippenhok. Met moeite weet Akkie dit
onderwerp toch even te parkeren tot de pauze.
Vrouwen
Het gaat in het boek over sterke vrouwen.
Ik zie om mij heen alleen maar sterke
vrouwen. Het is mooi om te zien hoe deze
Schoonrewoerdse vrouwen lovende woorden
spreken over de moeder in het boek en over
de oma van de hoofdpersoon. Met wat ze aan
kracht benoemen in die figuren in het boek,
benoemen ze ook hun eigen kracht. Ook deze
Hollandse vrouwen kennen verlies, staan klaar
bij familie of dorpsgenoten in zorgen en nood.

Uitje bij De Wiel (2004)
Aan het begin van de avond deelde Teuni
Verhoeff haar ervaringen bij de verhuizing van
een dame van ons dorp die vanwege dementie
niet meer zelfstandig kan wonen.
Deze
vrouwen kennen de zorgen over kinderen en
hun keuzes.
Her en der in het gesprek pakt iemand het
boek erbij en leest een stukje voor. Het gaat
over de moeder van de hoofdpersoon die
van een verlegen, zachtmoedige jongedame
door de omstandigheden verandert in een
afstandelijke vrouw met een harde kant. De
vader moet op een gegeven moment de oorlog
in en dan maakt de moeder een linnen zak voor
hem om over zijn schouder te dragen. Rita de
Ruijter leest het stukje voor dat haar raakte:
“ En ik geloof dat ze haar hart ook in die zak
heeft genaaid, want toen mijn vader eenmaal
was verdwenen, hebben wij die achterbleven
niets meer van haar hart gezien.”
Er volgt een diep gesprek over relaties. Tussen
echtgenoten, tussen ouders en kinderen. Hoe
je uit elkaar kunt groeien. Hoe ver ga je voor
een goede relatie? Er worden voorbeelden
genoemd uit het boek: moeder die de kinderen
naar een armenschool brengt, die later haar
zoon bezoekt en op zijn verzoek toch weer een
hoofddoek gaat dragen, terwijl ze zich zo had
voorgenomen… Verhalen weven door elkaar:
het boek, ervaringen van nu, herinneringen,…

Woorden
In de pauze wordt eerst de aandacht verlegd
naar Annelies Vroege: zij was 40 jaar getrouwd
en daarvoor krijgt ze een mooie geschenkmand
met allerlei lekkers. In deze groep is veel
aandacht voor elkaar. Dan wordt de koffie en
thee rondgedeeld en gaat de Libelle van hand
tot hand. Die reis, dat zou toch wel heel leuk
zijn. En wat krijg je dan voor je geld? Oh,
excursies zitten daar nog niet bij… Er worden
ook alternatieven besproken: samen naar
Amsterdam naar de musical “De Tweeling”?
Ina waarschuwt: “Dat is echt niet het verhaal
uit het boek, hoor. Het is heel anders.” Iemand
geeft als optie: misschien een high- tea dan
ergens. Akkie haalt de pitten op van de dadels,
waar echt van wordt gesnoept. Alice probeert
nogmaals haar reisje te promoten, maar
Dineke Brouwer tikt fel op het dienblad: de
pauze is om, de bespreking gaat verder.
Ik blijf maar schrijven. Zit mezelf tegelijk wat
vertwijfeld af te vragen hoe ik dit tot een verhaal
voor De Klepper moet gaan opbouwen. Het
boek zelf zullen niet veel mensen buiten deze
groep gelezen hebben. Wat ik wil weergeven is
hoe zo'n avond verloopt, hoe gezellig maar ook
hoe leerzaam dit leesproject is. De tijd vliegt.
Akkie sluit de bespreking met een gedicht dat
wordt aangereikt uit het katern. Ze leest het
voor:

Familieberichten

Mijn woorden
In 1914 ben ik geboren
in ’15 begon ik te spreken
ik spreek nog steeds.
Waar zijn al mijn woorden,
de lucht in?
En misschien komen ze alle
in 1939
terug in de vorm van vliegtuigen.

Geboren

Ohran Veli
Even valt er een stilte: ieder haar eigen
gedachten. Dit was een hele mooie woordenavond. De dames ruimen met elkaar het koffieen theeservies op en er worden glaasjes
ingeschonken met andere heerlijkheden.
Jannie Abbel vraagt wat ik wil drinken. Er
komen nootjes op tafel, olijven met knoflook,…
Uit mijn ooghoek zie ik de Libelle weer
voorbijgaan. Ik neem afscheid en bedank Ina
en de groep voor gastvrijheid en een kijkje in
hun “woorden-keuken”. Dit wordt nog een late
avond, verwacht ik, want de dames kruipen in
groepjes gezellig bij elkaar en het geroezemoes
zwelt her en der behoorlijk aan. In mijn hoofd
en in mijn schriftje heb ik woorden, veel mooie
woorden.

21 augustus
Emiel Johan Klaas
zoon van Eddy Schoonhoven & Jannette van
der Veen, broertje van Lena en Maureen

Jolanda Lemcke

Kerstboom versieren
zaterdag 12 december
vanaf 16.00 uur
op het dorpsplein

Kinderen kunnen ter plekke een kerstversiering
knutselen. De burgemeester is gevraagd
het licht te ontsteken. Glühwein, warme
chocolademelk, een hapje en een open vuur.
Kom er gezellig bij!

5 november
Vince (Floris Vincent)
zoon van Tim en Eline Koemans,
broertje van Mike

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

De groen(t)e
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Tijd
voor een mooie winterse groente: bloemkool.
Voor wie de bloemkool eens wil zien zonder
papje.

serveren aan het bezoek. Het is een hartige
soep die beter smaakt dan je zou verwachten
op basis van de kleur. Vooral de kaas die je bij
het serveren toevoegt maakt hem helemaal af.
Prima soepje voor een koude dag.

Bloemkool met vis uit de oven
Voor 2 personen

Bloemkoolsoep, als stevig voorgerecht
voor 4 personen

500 gram bloemkool
1 middelgrote winterwortel
1 stengel bleekselderij
1 middelgrote ui
1 teentje knoflook
100 gram Goudse kaas
2 eetlepels olijfolie
2 blokjes kippenbouillon
1 theelepel mosterd
(zee)zout
zwarte peper
nootmuskaat
Snij de bloemkool, wortel, bleekselderij, ui en
het teentje knoflook in stukjes. Doe wat olijfolie
in de pan en doe de groenten erbij. Laat dit
zachtjes pruttelen en roer af en toe met een
houten lepel. Vervolgens 1 liter water erbij en
de fijngemaakte kippenbouillonblokjes. Breng
het geheel aan de kook en laat het nog 10 à
15 minuten sudderen. Daarna de mosterd en
de in kleine blokjes gesneden Goudse kaas
toevoegen. Eventueel naar smaak nog wat
zout en peper. Pureer het geheel met een
staafmixer.
Bij het opdienen wat nootmuskaat en
fijngeraspte kaas er over strooien.
Het testteam was enthousiast: Dit is een
lekkere soep die je met een gerust hart kunt

500 gram bloemkool (neem bijvoorbeeld een
hele bloemkool en bewaar de rest van de gare
bloemkool voor een ander gerecht), ontdaan
van blad en gewassen
1 blik tonijn in olie
1 ui, gepeld en in kleine stukjes
100 gram Hüttenkäse
grote eetlepel Griekse yoghurt
zout, peper
Kook de bloemkool in ongeveer 10 minuten
zacht en gaar. Maak er roosjes van. Giet de
tonijn af in een kop. Gebruik een deel van de
olie om een platte ovenschaal in te vetten.
Gebruik de rest van de olie om de ui zachtjes
te fruiten tot glazig. Doe de bloemkool en de
tonijn erbij en warm goed door. Als het warm
is doe je de Hüttenkäse en de yoghurt erbij
en roer goed door. Maak op smaak met peper.
Doe dit in de ovenschaal en rasp daaroverheen
royaal belegen Goudse kaas. Schuif de schaal
in een voorverwarmde oven op 200 graden en
bak in 15 tot 20 minuten tot de kaas een mooi
dakje heeft gevormd.
Wij maakten dit recept tegelijkertijd met
pompoenblokjes in de oven (op dezelfde
temperatuur en even lang), uit de Klepper
september 2014. Dat smaakte prima, hoewel
een zelfgemaakte aardappelpuree het ook
goed zou doen.
Het testteam vond ook dit een lekker
gerecht, maar dan puur voor de visliefhebber

want de vissmaak was duidelijk aanwezig.
De Hüttenkäse en yoghurt gaven het een
verrassende friszure kaassmaak, terwijl de
bloemkool voor een luchtige structuur zorgt.

met cake of gebak. Natuurlijk is er ook weer
erwtensoep en zijn er broodjes hamburger
te koop. Er worden via een intekenvel enkele
mooie prijzen verloot.

Vla van bloemkool
Kook de bloemkool en giet af. Pureer met de
staafmixer tot een gladde puree ontstaat.
Variatie 1: combineer met vers fruit, zoals
plakjes banaan.
Dit recept kwam niet verder dan de keuken.
Afgekeurd door de kok omdat het verschil
tussen de bloemkoolpuree en het zoete van de
banaan te groot is.
Variatie 2: pureer met de bloemkool wat fruit
mee. In de test is gekozen voor ananas uit
blik. Maak op smaak met wat vanille-essence.
Ook dit recept kwam niet verder dan de
keuken. Het levert een lekkere stevige vla op,
maar de smaak is niet verleidelijk.
Moraal van het verhaal: er is veel mogelijk
met bloemkool. Heeft u zin in avontuur? Wij
vonden ook nog een recept: bloemkool rauw
raspen, bloemkool roerbakken tot gaar, dan
combineren met kokosmelk en fruit. Wij
hebben het nog niet geprobeerd en horen
graag van u hoe het smaakte.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Kerstmarkt
Gereformeerde Kerk
De activiteitencommissie organiseert dit jaar
de kerstmarkt op:
Zaterdag 12 december
Van 9.00 uur tot 13.00 uur
“De Rommelschuur”
(Overheicop 1)
We hebben
allerlei kerstartikelen te koop
zoals: verlichting, kandelaars, beeldjes,
kerstballen, enz. enz.
De kerstbloemstukjes staan binnen uitgestald.
Tijdens uw bezoekje kunt u op ons overdekte
en verwarmde terras terecht voor koﬃe/thee

De kinderen van de jeugdclubs zullen op
maandagavond 7 december vanaf 18.00
uur huis aan huis in het dorp rode en witte
cyclamen te koop aanbieden.
In De Rommelschuur kunt u terecht voor
alle andere tweedehands goederen en de
Boekenschuur heeft prachtige boeken van
allerlei genres. De opbrengst is bestemd voor
onze kerk.
Daarnaast hebben we dit jaar ook geld
gedoneerd aan de Stichting Sabatu-Pontianak
in Indonesië. Het geld gaat daar naar een
revalidatiecentrum waar kinderen geholpen
worden met operaties, fysiotherapie, protheses
enz.
Er is ook een donatie gegaan naar De Stichting
Vrienden van Roemenië, Klaas Roeland deed
veel werk voor deze stichting en hij was ook
bij ons een vaste vrijwilliger. Helaas is Klaas
dit jaar overleden.
Veel kinderkleding gaat naar een weeshuis in
Roemenië wat geleid wordt door Gerda Verrips
en ook gaan er dekens, linnengoed, kleding
en schoenen naar de Stichting Ondersteuning
Sovata. Deze stichting heeft projecten in
Roemenië waar gezinnen in erbarmelijke
omstandigheden
worden
geholpen.
Andere doelen waren de voedselbank Leerdam
en Alpe d’Huzes.
Onze Rommelschuur is elke tweede en laatste
zaterdag van de maand open. U kunt op deze
dagen ook spullen brengen van 9.00-12.00
uur. In het nieuwe jaar starten we weer op 9
januari.

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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Feestelijke Advent Samenzang
20 december
December, de maand van verwachting.
In de kerk kijken we uit naar Kerst, dat
prachtige feest van geboorte en van hoop. De
geboorte van Jezus kent een lange weg van
verwachting: bijna 700 jaar voordat Jezus
geboren wordt, schrijft Jesaja: “Want een Kind
is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,…
men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”
Er is lang, heel lang gewacht… verwacht…
De adventtijd is de tijd voorafgaand aan dat
grote feest, de tijd van verwachting… de tijd
waarin we extra stilstaan bij hoe nodig die
komst van Christus is in onze wereld. Tijd van
verwachtingen, van dromen over hoe het beter
kan worden… We dromen van: wijze raad voor
het probleem van de vluchtelingen. We hopen
op: vrede voor alle mensen. Dat is er niet
zomaar. Je moet er een stap voor zetten en…
je moet er zaken voor achterlaten.

Deze inspirerende dirigente heeft aangegeven
te gaan stoppen. Het maakt dit optreden extra
gedenkwaardig.
We gaan een middag beleven die een mooie
opstap vormt naar de Kerstnachtsamenkomst
op 24 december als we vieren dat verwachtingen
uit kunnen komen, als we de komst van Jezus
vieren.
U bent allemaal van harte welkom bij
de feestelijke Advent Samenzang op 20
december om 16.00 uur in De Lichtkring.

Voetbal iets voor jou?
Ben je een vrouw van 30 jaar of ouder, wil je
weer (of meer) gaan sporten en lijkt voetbal je
wel wat? Kom dan trainen bij het Dames 30+
team van H.S.S.C.’61!

Dit jaar willen we graag extra stilstaan bij
die tijd van verwachten: de adventtijd.
Dat doen we op 20 december om
16.00 uur met een feestelijke Advent
Samenzang in De Lichtkring. We zingen
die middag van verwachting en hoop. We
doen dat samen met het koor Zout.
Het koor heeft een aantal prachtige liederen
ingestudeerd; liederen die de geboorte
aankondigen, liederen waarin Gods grote
kracht en liefde wordt geprezen. Er zullen korte
teksten zijn en een verhaal over verwachting…,
over wat er komen gaat… en daarmee gaat de
middag ook over wat we achter ons laten…
Voor het koor Zout is dit het laatste
optreden onder leiding van Polien Fijan.

Dames 30+ bestaat op dit moment uit 8
enthousiaste voetbalmoeders. Om lekker te
trainen en af en toe een toernooitje (7 tegen
7) te kunnen spelen, hebben we minstens 10
dames nodig...
dus:

Dames 30+ zoekt speelsters
Wil jij ons team komen versterken? Train tot
de kerstvakantie gratis en vrijblijvend met ons
mee! (Daarna contributie als niet-spelend lid.)
We trainen op donderdag van 8:45 tot 9:45
uur onder leiding van Geke de Vos. Voetbalervaring is niet vereist, (voetballende) kinderen
ook niet.

Kom mee trainen!
Voor meer informatie: Karin van Dalen
k.dalen2@chello.nl / 06 5575 6797

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.

1. Naam:
Koos Spierenburg
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Adres: Diefdijk 44B.
Geboortedatum: 27-02-1966.
Geboorteplaats: Bodegraven.
Beroep: accountmanager (verkoop van
grondverzet materieel).
Getrouwd met: woont samen met Rosa.
Kinderen: Claudia (24), Angela (22) en
woont samen met de kinderen van Rosa;
Donna en Larson.
Huisdieren: cavia (kinderen hebben
deze uitgezocht), parkiet (uit eigen tuin),
vissen in de vijver.
Hobby’s: concerten bezoeken, theater,
uit eten, stedentrips, koken voor vrienden,
coachen van jeugdspelers.
Leuk in je werk: contact met klanten,
afronden van een verkoop.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: als het (te) rustig is in de verkoop.
Lievelingsmuziek:
Anouk,
John
Newman, Adele, Ed Sheeran, Kensington,
Lenny Kravitz, Jeugdmuziek, Queen,
Prince.
Wat voor soort TV-programma’s
vind je leuk/interessant: De wereld
draait door, sport, goede films, Flikken

Maastricht, Divorce.
14. Favoriete lectuur/boeken: boeken die
gaan over mentale coaching.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
sinds een maand naar de sportschool,
mountainbiken, voorheen gevoetbald,
marathons gelopen.
16. Lievelingseten: wildgerechten, maar
een bord bami gaat er ook altijd wel in.
17. Mooiste auto: Range Rover Evoque of
mijn 1e auto een “Fiat 131 Racing”.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Italië.
19. Favoriete vakantiebesteding:
rondtrekken, omgeving ontdekken.
20. Wat vind je van politiek: politici praten
veel en zeggen daarbij weinig. Zeggen
steeds weer hetzelfde, er worden te
moeilijke woorden gebruikt en te lange
zinnen. Bovendien geven politici geen
antwoord op vragen en draaien ze overal
omheen.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: lees geen krant, volg veel via
internet.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Google.

23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: trainer en coach van
de E1 van HSSC ’61.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Diefdijk, Wiel van Bassa.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
Bel fabriek.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd:
pinautomaat na 18.00 uur.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: De omgeving
(natuur).
28. Wat vind je vervelend en waarom:
teveel verplichtingen, hou er gewoon niet
van…
29. Waar ben je trots op: de plek waar we
wonen.
30. Waar heb je spijt van: nergens, ik
doe wat mijn hart ingeeft en dat je de
tegenslagen die je daarbij tegenkomt als
uitdaging ziet, ermee dealt en ervan leert.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: Rosa en waarom? Ik ben niet
echt makkelijk.
32. Wat is je hartenwens en waarom: dat
Feyenoord kampioen wordt, het is zolang
geleden.
33. Voor het laatst gehuild: TV-programma:
‘Liefde voor later’ met Anita Witzier.
Zij volgt een jaar lang jonge gezinnen
waarvan één van de ouders ongeneeslijk
ziek is.
34. Leukste
jeugdherinnering:
surfen,
chillen in de zomeravonden met vrienden
en vriendinnen op de Reeuwijkse plassen.
35. Droomvakantie: Finland; één van de
mooiste landen als het gaat om natuur
en fauna, ongeveer een kwart van het
land ligt boven de poolcirkel, en zo kun
je in Finland dieren tegenkomen die ook
in midden-Europa te zien zijn, maar ook
dieren die hun thuis rond de Noordpool
hebben.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Alex
Ferguson / Patrick Kluivert.
37. Waar maak je je boos over: mijn eigen
ongeduld.
38. Waar ben je blij mee: onze nieuwe
overkapping.
39. Waar heb je moeite mee: kritiek van
mensen die nooit ergens positief over zijn.
40. Welke hoop koester je: dat het
uitmoorden van elkaar eens stopt.
41. Goede eigenschap: voor mijn eigen
mening uitkomen.
42. Slechte eigenschap: spullen laten
slingeren, komt wel!
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: gezin.

44. Waar maak je je het meest zorgen
over: doe ik niet zo snel.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: contract van Danny Blind
(trainer Nederlands elftal) afkopen en zelf
de klus klaren.
46. Gouden tip voor de Klepper: goed
bezig, vooral doorgaan.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
euh… is bovenstaande niet genoeg???
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: sporthal bouwen voor allerlei
activiteiten en faciliteiten voor jong en
oud.
49. Vraag van Marcel Boor (50 vragen
vorige keer): Wat is mooier: een
week met 5 succesvolle verkopen of
een wedstrijd van de E1 waarin ze
snel tikkie takkie voetbal laten zien?
Haha, het is allebei prachtig. Ik hoop
maar dat er op de zaak niet meegelezen
wordt, maarre: 3 graafmachines in de
week en op zaterdag Snel Tikkie Takkie
voetbal; daar kan ik zo van genieten.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Alex Leenen
(eigenaar van het Veerhuys in Leerdam).
Welke vraag moeten wij van jou
aan deze persoon stellen: Wat is het
beste gerecht wat je ooit uit jouw keuken
getoverd hebt?

Collecte Nierstichting
De collecte voor de Nierstichting, die dit jaar
gericht was op de draagbare nierdialyse, heeft
het mooie bedrag opgeleverd van:
674,52 euro.
Dankzij de gemotiveerde inzet van de
collectanten is dit bedrag binnengekomen.
Moge de inzameling gezegend worden om
verlichting te brengen in het leven van de de
nierpatienten.
Organisator voor Schoonrewoerd
A.K.Wallet

Noachschool op bezoek bij de brandweer

Om onze toekomst bewust te maken van de
veiligheidsketen in Nederland zijn de jongste
kinderen op bezoek geweest bij de brandweer.
Hoe eerder we hiermee op een speelse manier
mee beginnen, des te beter is het begrip op
latere leeftijd.
In een complexe samenleving zoals in Nederland
kunnen we niet zonder hulpverleners. En
Nederland wordt steeds complexer: meer
woningen, meer verkeer zoals de Betuwelijn,
verbreding A2, tunnels, meer luchthavens en
meer vliegverkeer, luchtballonnen, zwaardere
industrie enz. Heel knap hoe we dit allemaal
in Nederland voor elkaar krijgen. De veiligheid
speelt hier altijd een belangrijke rol.
Maar als het fout gaat, is het wel gelijk

flink raak. Denk aan de industriebrand in
Moerdijk en de spoorketelbrand op Kijfhoek te
Zwijndrecht. Grote impact, waarbij gelukkig
geen slachtoffers zijn gevallen.
Onze kinderen moeten straks weer nieuwe
keuzes maken. Kunnen we nog verder groeien
en uitbreiden? En hoe doen we dit veilig?
Gelukkig hebben de kids van de Noachschool
hier nog niet mee te maken en hebben ze
nog ouderwets water op vuur gegooid en
dan gaat het uit. En als we dit met elkaar
doen is dat handig met zo’n zware gevulde
brandweerslang. ‘Samen sterk’ is het motto.
Jaco van Zanten en Erik Vroege hebben de
kinderen dit geleerd tijdens het bezoek.
Johan den Hertog

Landwinkel Van Buuren Fruit in wintersfeer
Zet alvast in uw agenda!
Proef en beleef de wintersfeer in
landwinkel op zaterdag 12 december.

onze

Van 10.00 uur tot 15.00 uur worden voor
iedere klant appelbeignets ter plaatse
bereid door de meester “koekenbakker”
Zwart. Dit onder het genot van heerlijke
winterse drankjes.
Natuurlijk hebben we een ruim assortiment
om het tijdens deze feestelijke dagen, ook bij
u thuis gezellig te maken.
Tot dan
Zegt het voort!

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

1. Naam: Samira Heeres
2.
3.
4.
5.

Leeftijd: 18 jaar
Broers/Zussen: 1 broertje en 1 zusje
Hobby’s: Paardrijden
Opleiding: Paardenhouderij

6. Leukste vak op school: Praktijk
7. Ik heb een hekel aan: Mensen die het
bloed onder mijn nagels halen en liegen
8. Mijn favoriete sport: Paardensport
9. Ik kan geen dag zonder: Mobiel en hond
10. Ik lust geen: Hutspot
11. Ik ben gek op: Muziek
12. Ik word kwaad als: Mensen die beter
weten en denken dat ze alles zijn
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Snel
agressief
14. Mijn favoriete vakantie: Griekenland en
Spanje
15. Mijn favoriete muziek: Hardstyle,
Rawstyle, Hardcore
16. Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Facebook, Instagram, Snapchat en
WhatsApp
17. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerds markt
18. Dit wil ik worden: Instructeur en paardentrainer
19. Dit moet anders in het dorp: Bushokjes
20. Tip voor jongeren: Leef je eigen leven en
niet dat van een ander
21. Volgende vragen aan: Sylvana van der
Wal

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

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

Diana en Theo Vuurens doen nюg een vierdaagse
Diana en Theo Vuurens, die in de vorige Klepper
al uitvoerig vertelden over hun Vierdaagse
avonturen, zijn in oktober in Marbella geweest
om daar samen voor de vijfde keer de
Vierdaagse van Marbella te wandelen. Beiden
maakten een verslag:
Diana Vuurens:
Maandag 5 oktober vertrokken we naar
Marbella, om voor de 5e keer daar samen de
vierdaagse van Marbella te lopen. Omdat we
twee dagen voor de start aankwamen, hebben
we heerlijk relaxed aan het strand gelegen. Ook
zijn we met de wandelaars in de omgetoverde
wandelkroeg wezen borrelen.
Donderdag gingen we dan écht van start.
We vertrokken ’s ochtends om 9.00 uur voor
de eerste twintig kilometer. De eerste dag
hoefden we weinig te klimmen. We liepen
achter de stad Marbella naar Puerto Banus,
om vervolgens over de hele boulevard terug
te lopen.
De tweede dag merkten we dat de
luchtvochtigheid best hoog was. Zeker met
het klimmen in de bergen kregen we dit
door. Eenmaal op het hoogste punt liepen
we via zand en grind naar beneden naar het
Indianendorp, daarna was het alleen nog maar
dalen om via het oude Marbella weer terug bij
de finish te komen.

Tijdens de derde dag hoefden we maar één
keer te klimmen. De laatste vijf kilometer van
die dag liepen we op het strand, heerlijk door
de branding. Omdat we ook die derde dag
weer op tijd terug waren, hebben we heerlijk
de hele middag nog op het strand gelegen.
De laatste dag begonnen we met wat regen:
zouden we dan toch echt net zoals vorig jaar
de hele dag regen hebben? Maar voordat we
gestart waren, was het droog en konden we
toch zonder poncho lopen. Deze vierde dag
ging de route naar het stuwmeer. Na een flinke
daling door de bergen kwamen we bij het
schildpaddenmeer uit. In de vijf jaar dat we
hier lopen, hebben we nog nooit een schildpad
gezien. Ik vraag me af of ze er wel écht zitten!
Het weer bleek er toch niet beter op te worden
en tijdens het lopen regende het. Maar net
voor de finish was het droog en konden we als
één groep de gladiool in ontvangst nemen en
ons vijfde kruisje. ’s Avonds hebben we nog
een flink feestje gebouwd met alle wandelaars
en daarna nog even heerlijk genoten van de
vakantie!
Dit was de vijfde Vierdaagse van Marbella
met mijn vader en we hebben de Nijmeegse
Vierdaagse samen gelopen. Pa, bedankt voor
de gezelligheid en dat ik ook deze van jouw
wensen kon laten uitkomen!

Theo Vuurens:
Nóg een keer samen een Vierdaagse
lopen en dus koffers pakken en op weg
naar Schiphol om te gaan naar Marbella
in Zuid-Spanje. Daar aangekomen nog
even naar de ijscoman om de Hollandse
versnaperingen te brengen. De volgende dag
in de zon liggen en ’s middags even langs het
startterrein om een bekende te ontmoeten
en langs het Holland House om bij te praten.
De volgende dag hebben we ons startbewijs
gehaald en ’s avonds hebben we even bij
de opening gekeken. Bijtijds waren we de
volgende dag bij de start voor de eerste
wandeling.
Dag 1: Eerst een stukje langs de boulevard,
dan door de straatjes van Marbella, richting
San Pedro. Daar liepen we langs de dure
jachten en luxe winkels. Richting de kust.
Daarna terug naar Marbella.

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
De R is in de maand: november,
december,… “Extra vitaminen,” riep
mijn oma dan altijd en dan deelde ze kwistig
uit. En het hielp. We doorstonden stormen en
regenbuien, we speelden in de sneeuw en een
hagelbui? Het deerde niet. Er was ook elke
winter sneeuw en ijs. Tenminste, dat herinner
ik mij. Nu zijn herinneringen niet altijd zo
betrouwbaar, dat weten we, maar soms hoeft
dat ook niet. Dan is het herinneren alleen
genoeg en moet je je niet teveel afvragen wat
er precies klopt. Je moet genieten van mooie
herinneringen.
Dus: kom en geniet tijdens de dialezingavonden in De Schaapskooi. We beginnen om
20.00 uur en u bent hartelijk welkom.

Dag 3: Weer klimmen. Dit is wel wat anders
dan de Zevenheuvelenweg in Nijmegen. En de
laatste kilometers langs het strand gelopen.
En daar was ze weer: Aartje. Ze zat in de auto.
Ze was blij dat zij daar niet hoefde te lopen.

Op 3 december kunnen we meegenieten van
de herinneringen van Jan van der Greef. Hij laat
dan in De Schaapskooi prachtige beelden zien
van zijn reizen naar vele plekken op de wereld.
Jan wil met zijn beelden vooral ook gevoelens
en emoties vastleggen. Hij doet dit door te
schrijven, door te schilderen met licht. Daarbij
ontstaan ook impressionistische en abstracte
natuurbeelden. We nemen bijvoorbeeld een
kijkje in het wonder van de spreeuwenwolken
en de magie van de zilvermeeuw. Een avond
om niet te missen!

Dag 4: Deze dag staat in het teken van de
natuur. De laatste kilometers zijn wij met een
groep van zo’n twintig wandelaars binnen
gekomen. Allemaal hadden we hetzelfde
T-shirt aan. Bij binnenkomst kregen we een
witte gladiool aangereikt. Dan is het toch weer
een klein beetje Nijmegen. De vreugde was
bij iedereen weer groot omdat ze de finish
gehaald was. Wij hebben het gevoel dat we er
een familie bij hebben gekregen.

Op 17 december komt Toon Fey naar
De Schaapskooi. Toon begon zijn carrière
als popfotograaf en richtte zich later op
landschappen. Hij is schrijver en fotograaf
en heeft meerdere prachtige boeken op zijn
naam staan. Deze avond staat zijn meest
recente boek: “De Wadden - nergens ter
wereld” centraal. Geen overdreven titel
zoals zal blijken, want niet voor niets is ons
Waddengebied uitgeroepen tot Werelderfgoed.

De dagen dat we na de Vierdaagse nog in
Marbella waren, hebben we van de zon genoten
en afscheid genomen van de wandelaars.

Wil je juist lekker naar buiten, maar liever niet
alleen? Sluit je aan bij de excursie naar de
Flevopolder op 13 december. Vertrek om
09.00 uur vanuit Vianen. Meer informatie staat
op de website: www.natuurcentrum.nl.
Of maak een stoere wandeling achter de
Schaapskooi. Of ga mee wilgen knotten op
zaterdagen. Er is zoveel te doen en samen
dingen doen is zo heel gezellig.
We ontmoeten u graag,

Dag 2: We lopen de bergen in en dat betekent
klimmen door de binnenwijken van Marbella,
de bergen in. En wie komen we daar tegen
in de auto? Ja hoor, mijn vrouw Aartje. Zij
mag met de routeplanner van de Vierdaagse
meerijden, dus die had de dag van haar leven.

De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht
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dergelijks. Van de 3 uur bouw gaan we altijd
aan het begin van 2e lesuur even koffie
drinken. Daarna gaan we naar boven Argicat
of Winkart doen dat heeft met bouwtekeningen te maken. Met Winkart moet je laten
zien welk aanzicht van een figuur je hebt.
Met Argicat kan je huizen bouwen en ze in
3D bekijken. Onze korte schooldag zit er op.
Tijd om op huis aan te gaan!
De volgende geluksvogel mag zijn:
Marte Spaan!!!
De hartelijke groeten van
Joran van den Hardenberg

Werk aan de kerk
Joran van den Hardenberg
Een doorsnee schooldag:
Mijn wekker loopt af. Ik druk hem uit en blijf
nog even lekker liggen. Na een klein poosje
moet ik toch echt mijn bed uit. Snel trek ik
mijn kleren aan en steek ik mijn hoofd onder
de kraan. Vervolgens gooi ik een plens water
in mijn gezicht en poets ik mijn tanden. Een
klodder gel in mijn haar en klaar is Joran. In
de keuken maak ik mijn ontbijt en vul ik mijn
broodtrommel voor mijn zware schooldag.
Daarna check ik nog even mijn lesrooster.
Inmiddels is mijn vriend gearriveerd en
haal ik mijn fiets uit de schuur. Dit is het
begin van de barre tocht naar Gorinchem!
Onderweg sluiten er nog wat vrienden bij
de groep aan. En zo komen we na ongeveer
een uur eindelijk bij school aan. We komen
het schoolplein op gesjeesd en zetten onze
fietsen in de fietsenstalling. Ondertussen
gaat de bel en snel zoeken we ons eerste
lokaal op.
Na 3 lesuren hebben we eindelijk 15 minuten
pauze. Even chillen met mijn vrienden en
voordat we het door hebben gaat de bel
de bel alweer. Yes, we hebben bouw! Deze
keer is het fijnhout. We zijn bezig met een
voetenbankje. Eerst moeten we op een
stuk hout alles aftekenen, daarna wordt ons
werk gecontroleerd door de leraar. Vervolgens mag je gaan zagen, uitbeitelen of iets

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.

Verslag
Contactavond
Ooievaarszoom
28 oktober 2015
Aanwezig: ongeveer 45 belangstellenden
Als voorzitter heet Hans Langerak iedereen
welkom en opent de vergadering.
Plan Ooievaarszoom is voor een groot gedeelte
ingevuld, er is nog een gedeelte opnieuw in te
vullen. De heer P. Zwamborn (Dorp en Dorp
Vastgoedontwikkelaars/Megaborn) en de heer
W. v.d. Mijden (makelaar) zijn aanwezig om
wat van de plannen te laten zien en vragen te
beantwoorden.
Hans vraagt wie geïnteresseerd zijn in een
starterwoning in Schoonrewoerd, ongeveer 15
koppels/personen (meest jongeren) steken
hun hand op. Bij de vraag wie er interesse
heeft in een kleinere en goedkopere woning
steken ongeveer 10 personen hun hand op.
Voor een seniorenwoning is 1 belangstellende
en een enkeling is geïnteresseerd in
eenpersoonswoning en een huurwoning.
De heer Zwamborn laat een korte film over de
Ooievaarszoom zien. In 2010 is begonnen met
de bouw van Fase 1. Van Fase 2 is het eerste
blok verkocht, met de volgende twee blokken
begint men in week 46 te bouwen. Enkele
woningen zijn al verkocht. Met Fase 3 zal men
beginnen als fase 2 klaar is. Dit is een project
van 11 woningen (2 rijen) en daartussen 2x 2
onder 1 kap. Om de prijs te drukken kunnen
deze woningen soberder gebouwd worden.
Verder valt hier weinig te wijzigen daar de
ontwikkelaar niet voor een nieuwe vergunning
wil gaan. Casco kopen is wel mogelijk. Zoals
het plan er nu uitziet zal een middenwoning
rond de € 185.000,- kunnen liggen. Daar de
markt in opwaartse beweging is kan deze prijs
over enkele maanden hoger liggen!
Fase 4 was oorspronkelijk een plan met
vrijstaande woningen en later werden
dit 6 zelfbouwkavels. Hier is echter geen
belangstelling voor. De projectontwikkelaar is
bereid om dit deel van het plan te herzien en
eventueel kleinere beneden/boven woningen
of appartementen te bouwen. Of woningen van
fase 3 met kleinere beukmaat (breedtemaat),
eventueel
in
soberder
uitvoering,
om
kosten te drukken. Het aantal te realiseren
parkeerplaatsen kan een probleem zijn, de

gemeente schreef er 2 per voordeur voor.
Een ander probleem is hoge legeskosten,
voor het eerdere plan zijn die betaald en
voor een nieuwe opzet wil een gemeente die
normaal opnieuw heffen. Alleen bij voldoende
belangstelling en positieve houding en
medewerking van de gemeente kan hier naar
wens – doch binnen praktische mogelijkheden
- gebouwd worden. Door gestapeld en kleiner
te bouwen is wellicht een prijs van een €
150.000,- mogelijk. De kans bestaat dat het
bestemmingsplan aangepast moet worden,
wat bezwaren kan opleveren.
De avond leverde nog de informatie op dat
bij de gemeente Leerdam een starterlening/
overbrugging tot € 20.000,- is aan te vragen,
onder voorwaarden en tot een koopsom van
€ 205.000,-.
DVS bespeurde bij belangstellenden enige
terughoudendheid zich aan te melden bij
de projectontwikkelaar voor verdergaand
gesprek en heeft aangeboden op te treden
als intermediair. Hierop hebben zich ca. 8
gegadigden bij DVS gemeld. Als dit nummer
uitkomt hopen we of een gesprek te hebben
gehad of snel te hebben. DVS wil trachten wat
te sturen en te stroomlijnen en wil de groep
daarna overdragen aan de ontwikkelaar.
De avond was de moeite waard, de
belangstelling was goed en door deze grote
opkomst en afgegeven signalen blijkt duidelijk
dat een groot deel van de Schoonrewoerdse
jeugd graag hier blijft wonen en betaalbare
woningen zoekt. Betaalbaar blijkt een € 160 à
175.000,- te zijn en minder nog voor bewoning
door 1 persoon. DVS wil en zal zich graag
inzetten voor onze jeugd, maar kan uiteraard
niets beloven, en zal betrokken partijen zoals
gemeente en projectontwikkelaars informeren.
En passant kwam het project Hovo voor het
voetlicht, daar de betreffende makelaar
aanwezig was. Die heeft dus ook deze info
meegekregen en bevestigde dat er wel
begonnen gaat worden, maar niet meer dit
jaar. En dat er daar niet groot te wijzigen
valt daar ook die ontwikkelaar zich aan de
vergunning wil houden.

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

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

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

www.presentthuiszorg.nl

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

1755  9
1

Nieuwe en
gebruikte motoren

17519 

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

Verslag
Wijkschouw
30 oktober 2015
Aanwezig: Patricia Nienkemper, Danielle
Rousselet, Kees van Maanen, Kim van Vliet en
Klaas Boot van de gemeente Leerdam. Adri
Bienefelt namens het gehandicaptenplatform,
Leontine Verkerk, Teunis van Bruggen, Hans
Langerak en Gera de Jong van de DVS.
Afgemeld: Andre v.d. Leest en Jan van
Beuzekom, Geuf Middelkoop komt later.
Hans heet als voorzitter de aanwezigen van
harte welkom en begint met een voorstelrondje.
Vervolgens bespreken we de openstaande
punten van de lijst:
1. Parkeren bij het cafetaria veroorzaakt nog
overlast, ook de eigenaar van het café zou
zijn klanten hierop moeten aanspreken.
Wellicht kan de nieuwe wijkagent dit ook
als aandachtspunt meenemen. DVS zal dit
ook vermelden in De Klepper.
2. De stankoverlast Dorpsstraat/Kalverweg/
Overheicop is grondig aangepakt. De stank
werd waarschijnlijk veroorzaakt door een
persriool vanaf de Diefdijk. In de leiding
ontstaat H2S gas en door gewoel in de
leiding komt de stank omhoog in de put
op de kruising. Zie elders in De Klepper.
Omwonenden hadden deze week geen
overlast van stank gehad.
3. De tunnel Overheicop wordt in het voorjaar
2016 door kinderen van de basisschool en
vrijwilligers beschilderd. Thea Zweije zal
dit project begeleiden. Hiervoor wordt het
bedrag van het wijkbudget gebruikt, er
is nog wel toestemming van de provincie
Zuid-Holland nodig.
4. De leuningen van deze tunnel en van de
brug aan het einde van de Ooievaarszoom
hebben ook een opknapbeurt nodig, de
gemeente Leerdam gaat dit doorspelen
aan de provincie.
5. Gevaarlijke uitrit Ooievaarszoom/Kon.
Julianastraat/Overheicop, de borden die
het uitzicht belemmeren kunnen wellicht
wat verplaatst worden zodat er beter zicht
is wat uit de tunnel komt en de spiegel
staat verkeerd, zal gedraaid worden.
6. Afwatering speeltuin west zijn geen
klachten over binnen gekomen, dit blijkt
dus te zijn opgelost door het plaatsten van
extra kolken.
7. Volgens Adri Bienefelt zijn alle op- en

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

afritten goed geregeld en toegankelijk
voor rollator- of rolstoelgebruikers. Ook de
opritten naar de afvalcontainers zijn goed,
de oprit bij de restcontainer Ooievaarszoom
moet nog aangepast worden.
Het gebeurt regelmatig dat (veelal
buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs met
hun auto de Steenovenweg indraaien, de
inrit is echter aan de andere kant (bij de
brandweerkazerne). In een overleg met
Bel Company aangeven of dit duidelijker
aangegeven kan worden.
Er
komt
een
Abri
bij
bushalte
melkfabriek. Er is op gewezen dat de abri
toegankelijk dient te zijn voor rolstoel- en
rollatorgebruikers.
Lantaarnpaal 31 brandt momenteel niet,
gemeente kijkt hiernaar.
De boom bij Eiberhof 10 blijft problemen
geven ondanks dat hij in het voorjaar
gesnoeid is, Kees van Maanen vond de
boom in goede conditie en zag er nu geen
dode takken in. Het is een boom die op de
lijst waardevolle bomen staat en dus niet
zo maar gerooid mag worden.
De plantenbakken bij Kerkeland 2 t/m
10 worden binnenkort leeg gehaald en
de bielzen worden verwijderd, in overleg
met de omwonenden zal bekeken worden
wat er ingeplant gaat worden. De boom
bij Kerkeland 8-10 zal mogelijk ook wat
gesnoeid moeten worden, dit wel even
met de bewoners overleggen.
Reclameborden om lantaarnpalen mogen
niet geplaatst worden en zullen worden
verwijderd, alleen de borden waar
precariorechten voor zijn betaald mogen
gebruikt worden.
Klaas Boot zal met de Waardlanden contact
opnemen over het plaatsen van de grijze
containers aan de straat, het is nu niet
helemaal duidelijk waar wel/niet bakken
geplaatst mogen worden.
DVS verzoekt of de middenbermen bij
binnenkomst Dorpsstraat en het dorpsplein
in de zomerperiode van plantenbakken
voorzien kunnen worden. Hiervoor zal
dan premie op actie of een wijkbudget
gebruikt kunnen worden. Wel uitkijken dat
het uitzicht niet belemmerd wordt.
Klaas Boot vermeldt nog even dat de
werkzaamheden rond de Kon. Julianastraat
gisteren zijn opgeleverd en alles is
voorspoedig gegaan en ziet er ook netjes
uit. In de Beatrixstraat (nr.10) moet nog
een keer opnieuw gegraven worden i.v.m.
met riolering die vervangen moet worden,
dit op kosten van de aannemer.

17. Binnenkort zullen er graven op de
begraafplaats geruimd gaan worden om
zo weer plaats te maken voor de komende
10 jaar. De restanten worden herbegraven
in een verzamelgraf en de nabestaanden
worden
aangeschreven.
Tegelijkertijd
worden de plaatsen opgehoogd en
gedraineerd.
18. Op de Ooievaarszoom staat toch nog
regelmatig een buitenlandse vrachtwagen.
Er zou een bord geplaatst worden met NP
maar dat is helaas nog niet gebeurd. Bel
Company wordt toch nogmaals verzocht
of zij niet een parkeerplaats (met toilet)
kunnen realiseren.
19. Het groenonderhoud is door de gemeente
uitbesteed aan Ballast Nedam en zij zijn
verplicht om minmaal 6000 uur gebruik te
maken van mensen van de Avelingengroep.
Dat geeft soms wat irritatie, zie elders in
deze Klepper. (Deze laatste groep doet
voornamelijk
onkruidbestrijding,
het
snoeien zal meer door Ballast Nedam
gebeuren. De Avelingengroep werkt met
een takenpakket waardoor het soms
vreemd overkomt waarom ze bepaalde
werkzaamheden niet op dat moment
doen. Dit zijn dan geen extra kosten voor
de gemeente want Ballast Nedam doet
de werkzaamheden op inschrijving. Klaas
Boot geeft wel aan dat bewoners altijd
met tips of ideeën naar de gemeentewerf
kunnen bellen en foto’s werken daar goed
bij. Geuf Middelkoop merkt nog op dat
hij als raadslid een werkbezoek overdag
aan zal vragen zodat hij kan zien hoe
men te werk gaat. De mensen van de
Avelingengroep zijn niet altijd dezelfde,
er is wel een vaste leidinggevende. De
voorkeur gaat uiteraard uit naar mensen
uit de eigen omgeving.)

binnen komen.
24. Aan de achterkant van de garages op het
Kerkeland (bij de vuilcontainers) zal de
gemeente onkruidbestrijding doen zo ook
aan de zijkant van Masada 11.
25. De restafvalcontainer aan de Masada
zal een slag gedraaid worden, verder is
er weinig aan de situatie te veranderen,
misschien later bij straatwerkzaam-heden.
Het randje om de achterste boom bij deze
container zal aangepast worden en de
betonnen palen in het trottoir zullen of
verwijderd worden of recht worden gezet.
26. Het stukje straatwerk op de Kerkweg zal
later weer geasfalteerd worden, dit heeft
met rioolwerkzaamheden te maken.

Tijdens de wijkschouw:

Ook het nieuwe jaar willen we weer activiteiten
voor u organiseren. We starten weer met
de Nieuwjaarsreceptie en wel op woensdag
6 januari. Vanaf 11.00 uur bent u van harte
welkom in het Party Centrum om elkaar te
ontmoeten en het allerbeste toe te wensen
voor 2016. En natuurlijk staat er weer een
heerlijk buffet voor u klaar. We heten iedereen
van 60 jaar er ouder hartelijk welkom.

20. Bij Wilgenlaan 1 liggen wat trottoirtegels
los waarschijnlijk door wortels van de
berk. De gemeente zal dit oppakken.
21. Bij fam. Bikker in de tuin staat een oude
treurwilg die om veiligheidsredenen
eigenlijk gerooid zal moeten worden. Vorig
jaar is er ook al een grote tak uit gewaaid.
Wellicht is het mogelijk dat de brandweer
hierbij helpt?
22. Wellicht moet DVS daar eerst met fam.
Bikker over spreken.
23. De drempel bij de oude Rabobank (aan
de oostkant) zal nogmaals wat aangepast
worden want er blijven klachten over

Conclusie van deze wijkschouw is dat het
weer de moeite waard was en de lijst met
aandachtspunten korter wordt en er ook
serieus met deze lijst wordt omgegaan.
Vriendelijk verzoeken wij u om aandachtspunten
aan de DVS door te geven of te melden bij
verbeterdebuurt.nl.
Gera de Jong
oktober 2015

Ouderen Kontakt
Na meer dan 45 jaar oliebollen te verkopen,
zijn we op iets heel nieuws over gegaan . Als
u dit leest zijn we al bij u langs geweest met
onze heerlijke mandarijnen. We hopen dat ze
lekker waren en ze u goed hebben gesmaakt!

Namens het bestuur wensen wij iedereen
goede feestdagen en een voorspoedig 2016!

Sfeervolle Winterdag
Op zaterdag 12 december is er weer iets heel
nieuws te beleven in Schoonrewoerd. Deze
dag zullen verschillende ondernemers uit
Schoonrewoerd en omgeving zich presenteren
in en rondom het atelier van Natuurlijk. Deze
dag zal uiteraard in het teken staan van de
kerst en de winter.

O.a.
zullen
de
Pedicure
met
Zorg,
TaartenMakery, Hans Ippel Fotografie, Hope
for Dobîrca en Bezoekboerderij het Achterhuis
aanwezig zijn bij Natuurlijk.
P.S. Als ondernemer aanwezig zijn op deze
dag? Vraag naar de mogelijkheden!
natuurlijk2014@outlook.com

Vanaf 10:00u tot 16:00 bent u van harte
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op
Kortgerecht 36. Ook kunt u tussen de middag
een lekker hapje komen eten.

Kerstnachtsamenkomst
Is er plaats voor mij…?
UITNODIGING Op kerstavond, zaterdag
24 december 2015 om 21:30 uur, is
iedereen weer van harte welkom bij de
Kerstnachtsamenkomst. En met iedereen,
bedoelen we ook echt iedereen, ongeacht uw
overtuiging of gezindte. Wees welkom, beleef
samen dat we er niet alleen voor staan, dat we
elkaar kunnen steunen. Weet u iemand in uw
omgeving die graag mee wil, maar even een
duwtje in de rug nodig heeft: kom samen.
Dit jaar is de Kerstnachtsamenkomst in de
Gereformeerde Kerk in De Lichtkring. Er is een
gelegenheidskoor druk aan het oefenen op
een aantal prachtige liederen en we zullen veel
samen zingen. De oude bekende kerstliederen
komen langs, maar ook nieuwe
euwe melodieën.

Het thema van de Kerstnacht is: Is er plaats
voor mij? In deze tijd, waarin zoveel mensen
op de vlucht zijn, een zeer actueel onderwerp.
Niet alleen voor vluchtelingen, ook voor ons.
Want is onze plek nog wel een veilige plek?
Wie zal dat de laatste weken niet af en toe
gedacht hebben.
In de kerstnacht gedenken we dat Jezus wordt
geboren. In een stal, omdat voor hem geen
plaats was in de herberg. Jezus, onze plaats
bereider bij God in de hemel. Wat een machtige
boodschap!
We rekenen weer op heel veel belangstelling.

T/M DECEMBER IEDERE MAAND
EEN NIEUWE AANBIEDING

CHECK ONZE WEBSITE
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Dorpstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
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E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl
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[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

De nieuwe Noachschool, hij komt…
De afgelopen tijd was er weinig nieuws over
de nieuwbouw van de Noachschool te melden.
Er was nog veel stof tot nadenken, overwegen
en heroverwegen. Gedurende deze maanden
heeft de gemeente Leerdam positief met ons
meegedacht. Naar aanleiding hiervan hebben
wij er alle vertrouwen in dat de nieuwe
Noachschool er gaat komen. In de komende
periode zal duidelijk worden op welke wijze
we onze nieuwbouw kunnen gaan realiseren.
Hiervoor moeten we nog even geduld hebben.
Zodra we meer weten, hoort u van ons.

hulp nodig is om de basisleerstof te kunnen
beheersen, voor een ander betekent dit dat
hij genoeg heeft aan een korte en duidelijke
uitleg, om daarna aan het werk te gaan. Weer
een andere leerling heeft die uitleg helemaal
niet nodig, omdat hij de leerstof al snapt en
kan dus zonder uitleg aan het werk. U zult
begrijpen dat het voor een leerkracht in een
combinatiegroep (2 jaargroepen in een klas)
van het grootste belang is om alle 25 tot
30 leerlingen in de groep goed in beeld te
hebben. Pas als de leerling goed in beeld is
kun je als leerkracht de leerling het juiste werk
en de juiste begeleiding geven. Dankzij onze
werkwijze, die we HandelingsGericht Werken
(HGW) noemen is ons dat gelukt!
Soms lukt het ons echter niet de juiste leerstof
binnen de groep aan te bieden, omdat het
niveau van de leerstof te hoog of te laag
is voor een leerling. Dan gaat de leerling
naar een leerkracht die gespecialiseerd is
in het tegemoetkomen van deze specifieke
onderwijsbehoefte. Voor leerlingen waarvoor
de basisleerstof te moeilijk is hebben we
een Remedial Teacher op school. Zij geeft de
leerlingen individuele hulp en probeert zo de
basisleerstof begrijpelijk te maken.
Voor de leerlingen die meer uitdaging nodig
hebben, is er de Dolfijngroep. Daar werken
de leerlingen aan opdrachten die speciaal
voor hen zijn bedacht en maken de leerlingen
kennis met vakken die normaal gesproken niet
op de basisschool aan de orde komen. Een
Dolfijnleerling leert bijvoorbeeld Spaans of
Italiaans en sommigen maken met een groepje
een heus businessplan compleet met een
marktonderzoek en verkoop van producten.
Er zijn ook leerlingen die binnen de groep
extra uitdaging krijgen. Daarom werken we in
de groepen met verrijkingsmappen. In deze
map staan voor de leerlingen verschillende
opdrachten die hen extra uitdaging geven.
De vakgebieden zijn: Taal, lezen, rekenen en
wereldoriëntatie.
Met dit alles gaan we er vanuit dat leerlingen
bij ons op school steeds meer plezier in hun
werk krijgen, omdat het zinnig, boeiend en
afwisselend is. Zo gaan de kinderen met plezier
naar school en dan leren ze enorm veel. Zo
proberen wij ons motto ‘Zorg voor iedereen’
elke dag weer waar te maken.

Passend Onderwijs op de Noachschool
Op de Noachschool doen we ons uiterste best
om de leerlingen onderwijs op maat te geven.
Onderwijs op maat betekent dat elke leerling
precies die leerstof krijgt die hij nodig heeft.
Voor de een zal dit betekenen dat er extra

De Vreedzame school
Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart
met De Vreedzame School(DVS). DVS is
een compleet programma voor basisscholen
voor sociale vaardigheden en democratisch
burgerschap. De groep en de school is als

Het is herfst in Schoonrewoerd We hebben,
zo zegt de weerman, genoten van de mooie
weekenden… Met de zon en temperaturen die
ver boven normaal lagen hebben we kunnen
genieten van Gods schepping. Inmiddels
is het misschien al kouder, winderig, nat
en troosteloos. Maar… we gaan richting de
gezellige tijd. Waarschijnlijk zit u nu met een
kopje dampende koffie, thee of misschien wel
chocolademelk op de bank of aan tafel de
Klepper te lezen. Hier kunt u lezen wat zich in
de afgelopen periode op de Noachschool heeft
afgespeeld. We kunnen u hier natuurlijk niet
alles vertellen, dan zou ik teveel ruimte nodig
hebben.
Ik wens u vanaf deze plaats alvast een fijne
decembermaand toe, met als hoogtepunt het
feest van de geboorte van onze Redder en
Heiland. Immanuël, God met ons!

een
leefgemeenschap,
waarin de kinderen zich
gehoord en gezien voelen,
een
stem
krijgen,
en
waarin de kinderen leren
om
samen
beslissingen
te nemen en conflicten
(meningsverschillen) samen
op te lossen. Kinderen
voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar, voor de groep en voor de school.
Ze leren ook open te staan voor verschillen
tussen mensen en meningen.
Zeker in deze tijden van spanning in de wereld
vinden wij het belangrijk dat de kinderen dit al
van jongs af aan leren.

hebben we eerst met alle leerlingen ontbeten
op school; het schoolontbijt. De leerlingen
mochten zelf kiezen in welke klas ze gingen
eten. Een aantal leerlingen van groep 7 en 8
hebben juf Carola en juf Mariska geholpen met
het smeren van brood voor de kleuters. Het
was een fijne morgen met elkaar! Met dank
aan bakker Van Kleij! Ook hebben we met
alle leerlingen van school voedsel ingezameld
voor de voedselbank in Leerdam. Op maandag
9 november kwamen drie vrijwilligers van de
voedselbank de boodschappen ophalen. Ze
vertelden over de voedselbank en hebben
vragen van de leerlingen beantwoord. Met
elkaar hebben we vier overvolle winkelwagens
opgehaald. Geweldig!

Dankdag, actie voedselbank en
schoolontbijt 2015
Op woensdag 4 november was het dankdag.
Op school dankten we de Heere God voor
alles wat we dit jaar uit Zijn hand hebben
gekregen. En dat is veel! Nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes, nieuwe juffen, nieuw leven,
gezondheid, een plein om op te spelen, eten
en drinken... Allemaal dingen om dankbaar
voor te zijn. Daarom is het goed om daar met
de kinderen bewust bij stil te staan. We deden
dat aan de hand van de themamap van de
HGJB. Het thema was: Vooruit, blik terug! Ook
in de verschillende kerken in ons dorp werd in
de diensten aandacht besteed aan dit thema.
De leerlingen kregen een dagboekje rondom
dit thema mee naar huis. Op de dankdag

Jong Leerdam
Kim en Tim, twee jongerenwerkers van de
gemeente Leerdam, zijn in de komende
weken weer vaak op de Noachschool te zien.
Wat een feest om zoveel kinderen heerlijk
op het plein te zien sporten met elkaar.
Voetballen, volleyballen en andere spelletjes
met de bal worden in groepjes gespeeld. Op
een aantal donderdagen komt een andere
medewerker van Jong Leerdam, Sacha, ook
op school om een buitenschoolse activiteit
beeldende kunst te geven. Daar hebben
ook veel kinderen zich voor opgegeven.
Fijn dat de leerlingen elkaar ook buiten
school ontmoeten en samen plezier maken.
Ook doen we mee met het project de
sportcarrousel: We worden als school voor
een half jaar aan een sportclub gekoppeld.
Eerst krijgen de leerlingen twee gymlessen
van een echte sportleraar. Vervolgens kunnen
de leerlingen twee weken op het plein de
betreffende sport beoefenen om uiteindelijk
bij de sportclub twee keer mee te trainen. Het
doel is zoveel mogelijk kinderen lekker te laten
sporten. De onderdelen hockey, basketbal,
korfbal en voetbal komen aan de orde.
School op Seef
Op vrijdag 16 oktober zijn de fietsen van de
leerlingen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd. Nu
de dagen steeds korter worden en deze kinderen
toch vaak op de fiets onderweg zijn leek het
de verkeerscommissie een goed idee om de
fietsen van deze leerlingen te controleren. Met
hulp van een aantal ouders werden alle fietsen
op veiligheid beoordeeld: banden, verlichting,
remmen, stand van het zadel, het stuur, de bel
en nog meer. Elke leerling kreeg van zijn fiets
een keuringsrapport mee, zodat de ouders
zelf actie konden ondernemen. Ook was deze
morgen Fietskees (u weet wel, de fietsenmaker

van de Dagwinkel) aanwezig om de
keurders instructie te geven.
Kerstviering 2015
Op D.V. donderdag 18 december is
de Kerstviering van de Noachschool
in de Dorpskerk van Schoonrewoerd.
Omdat we ook dit jaar met heel veel
leerlingen zijn, is de kerk te klein.
Graag vieren we het Kerstfeest
met alle leerlingen tegelijk. Van
elk gezin kunnen er twee gasten
meekomen (vaders, moeders of
andere familie). Gelukkig beschikt
de Dorpskerk na de renovatie over
een live videoverbinding. Zo kan
dus iedereen de viering live volgen
via www.kerkdienstgemist.nl en
hoeft u niets te missen!
De onderbouw werkt over de
brandweer
Als u goed naar de stralende
gezichten van de kleuters op
de foto’s kijkt, is uitleg over het
thema denk ik niet nodig! Met dank
aan de brandweermannen van
Schoonrewoerd!
Daarom hebben we vertrouwen
in de toekomst, omdat we
steeds in die liefde en trouw
verder gaan!
Met vriendelijke groeten namens
het team
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Klanttevredenheidsonderzoek
Ad & Tineke’s dagwinkel
april 2015
Op ons verzoek is er in april 2015 door Martijn Blaauw, bedrijfskundig marketing advies,

gevestigd te Leerdam een onderzoek gehouden. Aan ruim 200 abonnees van onze digitale
nieuwsbrief is een e mail verstuurd met de vragenlijst. Ook zijn er papieren vragenlijsten
uitgedeeld in de winkel. In totaal zijn er 80 enquêtes ingevuld. Kan natuurlijk altijd beter maar
het geeft voldoende informatie. Het is niet mogelijk om het hele verslag te publiceren. Ik heb
er een samenvatting van gemaakt.
Algemene informatie:
• Meer dan 70 % komt tenminste 1 keer
per week in de winkel
• Meer dan 50 % van de respondenten is
55 jaar of ouder
Klantvriendelijkheid:
Er zijn veel sterke punten genoemd:
• Uitgebreid assortiment van een kleine
lokale winkel
• Je kunt er voor alles terecht
• Vriendelijk en behulpzaam, goede
service, betrokkenen persoonlijk
• Gezellige sfeer, vrolijk en schoon
• Middelpunt van het dorp
Er zijn ook verbeterpunten aangegeven:
1. Kyala inleverpunt.
Ad: Dit is een concurrent van Post NL
pakketservice. Niet toegestaan!
2. Oplaadpunt voor OV kaarten.
Ad: Komen hier niet voor in aanmerking.
Te weinig mensen gaan er gebruik van
maken.
3. Openingstijd tot 19.00 uur door de week
is gewenst.
Ad: De vrijdagavond als koopavond
wordt steeds minder gebruikt is de
landelijke trend. De kosten wegen niet
tegen de baat op. Immers: zeker ’s
avonds moet je altijd samen zijn. De
kosten zijn: 4 dagen a 2 uur a € 15,00 =
€ 120,00 per week.

4. Meer letten op E nummers en daar over
communiceren.
5. De minste afdeling is de Aardappelen
Groente en Fruit afdeling.
Ad: Het is een moeilijke afdeling voor
ons. Het fruit wordt uitgedeeld. Er zijn
veel volkstuintjes. De Fruitschuur en de
Landwinkel zijn de plaatselijke collega’s.
Veel klanten kopen bij alle ondernemers.
(Prima).
6. In het assortiment worden in meer of
minder mate gemist:
a. E nummer vrije artikelen
b. Fair trade artikelen
Ad: Wie weet er een leverancier?
c. Speltbrood.
Ad: Intussen verkrijgbaar in twee soorten
van speciaalbakkerij Alting
d. Glutenvrije producten.
Ad: Doosinhoud te groot i.v.m.uiterste
verkoopdatum.
e. Vegetarische producten
(vleesvervangers)
Ad: Staat intussen regelmatig op onze
folder.
f. Havermout van het huismerk Every Day.
Ad: Everyday heeft dat alleen in België
beschikbaar.
g. Cadeau artikelen voor b.v. kleine
kinderen.
Ad: Wie wil dat voor ons inkopen?
h. Zou graag deVolkskrant en NRC kunnen
kopen.

Ad: Iedere dag de Volkskrant. NRC (
nog) niet.
i. Fruitontbijt Hero.
Ad: Regelmatig op de folder, Een variant
in ons assortiment opgenomen
j. Kellogs ontbijtflakes.
Ad: Opgenomen in ons assortiment.
k. Cadeaubonnen.
Ad: Op dit moment hebben we VVV
bonnen en alle soorten telefoonkaarten
en onze eigen dagwinkel cadeaubon.

Post NL is gestopt met alle
cadeaubonnen. Onze groothandel is in
gesprek met een mogelijke leverancier.
l. Aanbieden van kleding reparatie.
Ad: We kunnen u verwijzen naar een
inwoner in ons dorp.
m. Kleine reparaties voor en door
Schoonrewoerders.
Ad: In Leerdam bestaat al een “repair
cafe”. Mogelijk dat dit ook in ons dorp
kan. Mooie uitdaging voor de DVS?

Bezorgservice:
In ons dorp en omgeving is nog steeds bekend “Ring Teleshopping”. Daarmee was ik
mijn tijd ver vooruit. Op dit moment loopt er bij onze dagwinkel collega een proef. Kijk op:
lekkermakkelijk.nl We bezorgen nu ook wel. Mogelijk dat we dat in 2016 weer digitaal gaan
oppakken. Met een online bestelservice.
Communicatie:
1. De strip is leuk en vol humor.
2. De folder wordt goed gelezen en heeft
mooie scherp actie aanbiedingen.
3. Nieuwsbrief online wordt vaak en goed
gelezen.
Hier gaan we mee door. Beeld zegt
meer dan tekst. Mij gaat het erom dat
door middel van de strip een boodschap
overkomt. In deze “Klepper” wordt er weer
een nieuwe geplaatst.
Prijswinnaar:
Onder de deelnemers van dit
klanttevredenheidsonderzoek hebben we
een aardigheidje beschikbaar gesteld.
Gerlinde van de Berg heeft dit “menu van
de week gewonnen”.

We hebben gisteren
heerlijk gegeten van de
wraps! Iedereen vond het
lekker, ook de kinderen 
Bedankt voor deze leuke
prijs!
Groeten van
Gerlinde & de rest

Sinterklaas 2015

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

Schoonrewoerd door de jaren heen
Als nieuw lid van de redactie wil ik een nieuwe rubriek in De Klepper opnemen: “Schoonrewoerd
door de jaren heen”. Het is de bedoeling dat jullie als dorpsbewoners een foto sturen met daarbij
een anekdote of gewoon een kort verhaaltje. Ik zal zelf een voorbeeld geven.

In 1979 waren er nog 11 ooievaarsnesten in
Nederland. Om te voorkomen dat de ooievaar in
Nederland zou uitsterven zijn er verschillende
ooievaarswerkgroepen ingesteld. Die zorgde
o.a. voor de zet van het ooievaarsdorp Liesveld
in Groot-Ammers en een station in Herwijnen.
Ook in ons dorp was een werkgroep actief,
waar ik ook deel van uitmaakte. Ik werkte
toen als ambtenaar op het oude gemeentehuis
onder het nest en kon zo het gedrag van
de ooievaars op de voet volgen. Wij deden
onderzoek naar het gedrag van de ooievaars
in ons dorp en het voedselgedrag. Ik haalde
toen de braakballen uit de goot om deze te
onderzoeken op het voedselgedrag. Mollen
en veldmuizen zijn hun hoofdvoedsel. Ook is
toen het werk van de werkgroep verfilmd. Een
prachtig aandenken.

Door de ooievaarsstations bleven ooievaars in
ons land overwinteren. Zo ook na de winter
van 1984. Hierdoor was het nest op het oude
gemeentehuis aan de Dorpsstraat al bewoond
met een paartje eind februari. Twee eieren
waren het gevolg. Op 20 april 1985 kwam het
vrouwtje -na een maand vliegen- uit Afrika aan
en trof daar haar man met een andere vrouw.
Dit gaf ruzie op het dak en de eieren werden
uit het nest gegooid. Maar uiteindelijk kwam
alles nog goed met 2 mooie jongen in mei.
Hierboven de foto uit het Algemeen Dagblad
van 25 april 1985.

Dit is de bedoeling van deze rubriek “Schoonrewoerd door de jaren heen”. Wij willen iedereen
vragen om mooie foto’s en verhalen naar ons toe te sturen, zodat wij die met de rest van het dorp
kunnen delen. Mail foto en verhaal naar: doordejarenheen@dorpskrantdeklepper.nl.
Rien Bambacht

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

VakantieBijbelClub Schoonrewoerd
Beste dorpsgenoten,
Het is al weer even geleden dat op
dinsdag 18 t/m donderdag 20 augustus de
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden
is. We willen samen met u en jou nog even
kort terugblikken op die week. Erg fijn dat
de week met de kinderen en jongeren, maar
ook zeker als ouders/dorpsgenoten onderling
in goede harmonie is verlopen. Gezien al de
onrust op het wereldtoneel lijkt dat geen
vanzelfsprekendheid… Zou zo’n week in Syrië,
Somalië of Irak geen wereldnieuws zijn?!
Dit jaar waren er opnieuw twee dagen dat de
VBC-bus weer bij de haltes verscheen. Enorm
gezellig om alvast in de sfeer van de VBC-week

te komen. In het dorpshuis aangekomen was
er genoeg om de dagen mee te vullen. Het
zingen, knutselen, vlotten bouwen (en slootje
zwemmen?), ontmoeting, bidden, Bijbel lezen,
bezoek van Paddel en Fleur zorgden voor een
gevarieerd programma. Ook dit jaar was er na
de pannenkoekenlunch nog een leuk spel. De
vossenjacht met de vreemdst uitziende mensen
van over de hele wereld zorgden voor genoeg
spanning en bijzondere taferelen. Tot slot
hebben we ook uit de diverse Bijbelverhalen
begrepen dat het leven van de Heere Jezus
niet alleen van grote invloed is geweest op
de geschiedenis, maar ook voor de toekomst.
Hoe is dat in ons leven?
We kijken als commissie terug op hele goede
en fijne dagen. Nogmaals willen we de ouders

bedanken voor het gestelde vertrouwen in
ons, door uw kind(eren) naar de VBC te laten
komen. Verder alle medewerkers ook hartelijk
dank voor de inzet. We zijn enorm blij dat er
ieder jaar weer veel mensen bereid zijn hier
tijd en energie in te steken. Zonder jullie
zou het allemaal niet mogelijk zijn geweest.
We hopen dan ook dat dit in Schoonrewoerd
over dorpsmuren en kerkmuren steeds breder
gedragen zal worden.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben,
dan kunt u contact opnemen met Dineke
Kamp (0345-643930, vbcschoonrewoerd@
gmail.com)
de VBC-commissie

Alzheimercollecte
We willen iedereen -de gevers en de
collectanten- hartelijk bedanken voor hun
inzet voor de jaarlijkse collecte.
Omdat de leeftijd hoger wordt, komen er elk
jaar meer mensen die aan deze ziekte lijden.
Daarom is veel geld nodig voor de bestrijding
ervan.
Het bedrag was behoorlijk hoog:
685,95 euro.
De organisator voor ons dorp.
A.K. Wallet

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

De volgende diensten kunnen wij leveren:
• Camera inspectie incl. vegen en rapportage
• Het verwijderen van nesten e.d.
• Het vegen van uw kanaal
• Vonkenvanger leveren en plaatsen
• Uw schoorsteen opvoegen en het loodwerk
vernieuwen
• Een schoorsteenkanaal leveren en plaatsen
• Het frezen van een kanaal

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

Horndijkstraat 6 | 4141 EK Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

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

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

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

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

Reilen en zeilen van dorp en dorpsvereniging
Berichten van de voorzitter van DVS
Realistisch, negatief, boeiend, je hebt het
er maar moeilijk mee, te lang; zo luidde en
varieerde kritiek op mijn schrijven in de vorige
Klepper. Bij gerucht hoorde ik dat de inhoud
ook wel als onjuist gezien werd. Verder vernam
ik, ook bij gerucht, dat een enkeling mij erover
wilde aanspreken, maar dat niet deed uit vrees
genoemd te worden in De Klepper. Wel hier
moet ik meteen iets recht zetten: als ik mensen
spreek op serieuze onderwerpen en meen dat
de inhoud interessant is voor publicatie dan
vraag ik of dat in orde is. Zonder toestemming
volgt er geen publicatie, laat daar svp geen
twijfel over bestaan!
Volgens een van onze jongere bestuursleden
was ik soms te negatief, en die vernam dat
dit mensen weerhield van lezen. De vraag
rijst nu of ik begrepen ben en wil een en
ander verduidelijken. Wat ik gedaan heb is
terugblikken op de situatie van DVS en die van
mijzelf, na een jaar voorzitterschap, zoiets is
niet ongebruikelijk. En heb daar een realistisch
beeld van willen schetsen, al ben ik mij bewust
dat het slecht vrienden maken is met realisme.
Dat weerhield mij niet, het leidt tot gesprekken
die iets brengen, zo is mijn ervaring ook nu
weer.
Het is niet gemakkelijk zaken voor elkaar
te krijgen en met de politiek om te gaan, je
moet bestuurder zijn, en vroeg me af of ik
dat voldoende ben, wilde ik aangeven. En het
wordt nog minder makkelijk als het dorp niet
actief meedoet. Wilde duidelijk maken dat we
als DVS geacht worden de mening van het
dorp te kennen en vanuit de gemeente ook om
die mening gevraagd worden. Als er weinig
interactie is, als het dorp zich niet laat horen,
hoe weten wij dan die mening? Dat is een punt
wat ons bezighoudt. Daar wilde ik mijn zorg
over uitspreken, vooral ook omdat belangen
toenemen. Regelmatig voer ik gesprekken, en
hoor dan wat meningen, en wellicht moet ik
veel meer netwerken. Maar netwerken kost
tijd en daarnaast vragen gemeente en andere
zaken steeds meer tijd. Het is vrijwilligerswerk
en er zitten grenzen aan de te besteden tijd. Er
komt steeds meer op ons af en we zijn met een
te kleine ploeg en oproepen voor bestuursleden
worden slecht gehonoreerd. “Organiseer weer
eens activiteiten voor volwassenen, vroeger
gebeurde dat”, hoor ik. Klopt, toen zaten er
wel 5 tot 7 leden in de activiteitencommissie,

nu één. Dit soort zaken houden het bestuur
bezig. De wereld om ons heen verandert,
voorzieningen en omstandigheden wijzigen, er
komt een herindeling, waar moeten we heen
met DVS, waar moeten we ons op richten, wat
wil Schoonrewoerd? Met wat goede wil, inzet
en ondersteuning, van iedereen, met een juiste
communicatie over en weer, kan DVS beter
functioneren en meer betekenen. Kunnen we
met zijn allen zorgen dat ons dorp ons dorp
blijft, kunnen we waken over en werken aan
onze identiteit, kunnen we verbeteringen
realiseren en voorzieningen zien te behouden
en wellicht uitbreiden. Je daar voor inzettend
kom je soms wat hindernissen tegen, zoals
mensen die in hun hokje blijven zitten, en
bijv. liever 3 inloopplekken zien dan 1 goed
en breed functionerende, dat heb ik willen
aangeven. Vraag is ook of Schoonrewoerd
actief wil zijn, of denkt “we wachten wel af en
zien wel”. Zoals de heer Bikker pas schreef.
Er is een stijgend ledental van 280 nu, en dat
is ruim 42 % van het aantal voordeuren, dat is
mooi en zegt al veel. Daar tegenover staan het
lauwe meedoen en de matige reacties.
Nadenken, ik wil u aanzetten na te denken over
deze zaken en hoop u zo te kunnen motiveren
actiever te zijn als het om het dorp en DVS
gaat, uw welzijn, en meer uw mening te laten
horen. Het gaat toch om iets?
Dan over tot de orde van de dag, de lopende
zaken, ontwikkelingen, gebeurtenissen, etc.
* Wijkbudget, ter verbetering van de
buurt, besteding budget 2014 en 2015
Er
is
gekozen
de
wanden
van
de
Overheicoptunnel
te
verfraaien
middels
schilderwerk. En dit te laten uitvoeren door de
leerlingen van de Noachschool en leerlingen
die buiten het dorp school gaan. Het plan is
gemaakt, en besproken met Kees de Korte
en de gemeente en goedgekeurd, geld is
schriftelijk toegezegd. Het hangt nu nog op
goedkeuring van de eigenaar, de provincie ZH.
Woensdagochtend 11 nov wordt dit idee ter
plekke bekeken met een vertegenwoordiger
van de provincie. Creatief tekenlerares
Thea Zwije is bij dit project betrokken, zij
gaat ontwerp en uitvoering begeleiden.
Ouderparticipatie is hierbij onontbeerlijk
en het idee leeft er ruimer mensen bij te
betrekken, er meer een dorpsgebeuren van te
maken. We gaan ervan uit dat de goedkeuring

er komt en komen later met meer details.
Qua uitvoering wordt gedacht aan tweede helft
april 2016.
* Burendag, 26 september
Een idee van de overheid met als doel
dat mensen elkaar beter leren kennen, er
zo meer begrip voor elkaar ontstaat met
uiteindelijk een leefbaarder wereld als doel.
DVS moedigde initiatieven aan met een
financiële bijdrage. De Kerkweg organiseerde
een barbecue, was daar laat mee, maar toch
waren er nog ca 20 volwassenen en een tiental
kinderen. Achteraf was iedereen enthousiast,
verscheidene deelnemers die elkaar niet
kenden raakten uitgebreid aan de praat. Echt,
een leuke positieve ervaring en we roepen u
nu al op volgend jaar een activiteit met uw
straat te organiseren, de laatste zaterdag van
september. Of een week eerder of later, daar
de kerken op deze zaterdag ook wel activiteiten
hebben.
* Bushokje, Abri, bushalte melkfabriek,
succes
DVS startte dit initiatief een jaar gelden.
Later pakten raadsleden dit ook op. Inmiddels
staat er al, of komt er snel, een nood abri.
De definitieve uitvoering volgt in tweede helft
2016. Dit succes is het resultaat van goede
samenwerking tussen de lokale raadsleden en
DVS.
Omwonenden zijn akkoord, een Abri is niet
vergunningsplichtig maar DVS vond het net
hen te informeren en er zijn in die gesprekken
geen bezwaren geuit..

* Bouwen voor starters en senioren,
contactavond van 28 okt
Deze in samenwerking met projectontwikkelaar
Dorp en Dorp (Burggraaf) georganiseerde

avond was succesvol met een opkomst van 45
bezoekers waaronder een 30 - tal jongeren.
Het succes was ook te danken aan programma,
discussies en vervolg. Opvallend was dat er
nauwelijks senioren waren. Elders verslag van
secretaris Gera de Jong.
* Wijkagent
Nu is het agente M. de Kluijver die er tot eind
december is, dan komt er weer een andere.
Dit heeft alles met reorganisaties te maken.
We hebben ons beklag gedaan dat er zo niet
echt een wijkagent ontstaat, die functie zo
weinig waard is.
*Speel- en sportvoorzieningen buiten,
tegenvaller
a. Diverse voorzieningen
Er was DVS in het verleden wat voorgehouden,
we werden zelfs gesommeerd plannen te
ontwikkelen. Nu we die in detail hebben en
mogelijke locaties aan het verkennen waren
met de verantwoordelijke ambtenaren kwam
een vervelende aap uit de mouw: geen geld.
Natuurlijk spelen op oude speelveld oostelijk
van Kerkeland. Hier zou een kleine natuurlijke
speeltuin opgezet kunnen worden, geld
daarvoor komt uit een andere pot, voorwaarde
van de gemeente is dan dat er een deugdelijke
speeltuincommissie moet zijn die beheert en
ook wat begeleidt – bijv. bij vuur. DVS heeft
nu andere prioriteiten dan het vormen van een
commissie en ook speelt het verleden mee
waardoor er weerstand schijnt te zijn. Ook kun
je je afvragen of het aantrekkelijker is een wat

grotere tuin elders te doen. Dit idee schuiven
we even door en er zal over gesproken moeten
worden, lijkt ons. Maar als u een mening heeft,
plannen wilt ontwikkelen en een commissie

wilt vormen, bent u van harte welkom.
Groter speelveld. Op de locatie hoek
Steenovenweg – Rondweg, die eigendom van
de kaasfabriek is en waar we mee in gesprek
zijn, zou een mooi ruim veld opgezet kunnen
worden, met daarin de bestaande houtwal
geïntegreerd. Ook dit is even doorgeschoven.
Een probleem zijn de financiën, er mag
aan voorzieningen staan ter waarde van
€160,- per kind van 0 tot 16 jaar. En daar
zijn we al overheen. Dan vis je als kleinere
buitenkern altijd achter het net, terwijl we per
wooneenheid gemiddeld meer belasting zullen
betalen. Maar… hoor je ook wel weer, de soep
wordt nooit zo… enz. Geen geld betekent niet
nooit, een kwestie van doorgaan en bezig
blijven. We hopen op ondersteuning van lokale
raadsleden. De lokale overheid dient naar
burgerinitiatieven te luisteren, zo is de nieuwe
situatie.
b.Pannakooi
Van de gedetailleerde aanvraag is de Pannakooi
van 20 x 15 meter blijven staan, daar maken
we ons nu hard voor en hopen dat raadsleden
willen volgen. We hebben daar contact over.
Ook hiervoor is geen geld beschikbaar en
we zouden deze voorziening volgens de 160
euro regel niet kunnen hebben, maar we
bespeuren een bereidheid naar financiële
middelen te zoeken. Misschien moeten wij wat
sponsorgelden zoeken. Beoogde locatie is dat
terrein van de kaasfabriek, zoals gezegd, we
zijn in gesprek, ook over sponsoring.
*Wijkschouw
Hielden we op 30 oktober en deze is goed
verlopen, zonder grote problemen waar te
nemen. Het dorp ligt er goed bij. Gera bericht
elders over details.
* Dorpsplan
Zoals ik vorige keer al zei, het moge duidelijk
zijn dat het in ons aller belang is een goed plan
op te zetten. Er wordt serieus aan gewerkt en
we vertrouwen op uw medewerking zodra die
gevraagd wordt.
De stichting jeugd, waar de gemeente een
contract mee heeft, werkt breder dan jeugd,
is ook maatschappelijk/sociaal bezig en we
spreken met hen om te zien of die kunnen
helpen.
Er is een eerste bespreking vastgelegd met
de middenstanders in het dorp en met de
kaasfabriek. Verder willen we een vergadering
houden met de lokale raadsleden, met de zorg

– huisartsenpost en wellicht de kerken, met de
school. Hebben voorgenomen te spreken met
het partycentrum, de woningbouwvereniging,
brandweer, de autodealer, etc... En denken
erover ook besprekingen te houden met de
kerken en met de verenigingen.
Ook is uw mening belangrijk en die willen we
horen. We denken aan een enquête. Door
bijv een vragenlijst rond te brengen en die
persoonlijk op te halen, wat een zee aan tijd
kost en de inzet van meerdere mensen vraagt,
of u te vragen die in te leveren waarbij u dan
de gelegenheid krijgt in discussie te gaan. We
werken nu aan zo een vragenlijst.
Uiteindelijk willen we zo tot een geschreven
voorlopig plan komen, dat drukken en aan u
voorleggen. Op een inspreekavond zou u dan
nog commentaar kunnen geven om zo tot een
definitieve uitvoering te komen. Als er eenmaal
een deugdelijke uitvoering is, als basis, kan
die altijd nog weer aangepast en aangevuld
worden.
We zoeken nu, maar dat kan veranderen na
afronding van de gesprekken met Jeugdwerk,
iemand - liefst van geboorte Schoonrewoerder
of hier lang wonend, die mee wil opstellen en
schrijven. Ook zou per economische activiteit,
bijv iemand vanuit de winkels voor die winkels
en de campingboer voor toerisme, een stukje
kunnen opzetten en schrijven.
Het heeft allemaal tijd nodig. Als u ideeën heeft
of mee wilt doen, bent u van harte welkom.
* Activiteiten, Sinterklaasfeest
Boterstaven en speculaas zijn verkocht en ik
neem aan, dit schrijvende, dat Sinterklaas
op 21 november weer groots als vanouds is
binnengehaald. En kinderen weer een mooie
dag beleefden, inclusief cadeau. Een woord van
dank voor commissielid activiteiten Leontine
Verkerk en haar assistenten is op zijn plaats.
* Activiteiten, kerstboom
DVS zal weer een kerstboom plaatsen. Leontine
Verkerk organiseert dit met medewerking van
Geuf Middelkoop en andere vrijwilligers. Er
wordt 12 december opgetuigd, vanaf 16.00
bent u welkom. De burgemeester is gevraagd
het licht te ontsteken, bij Glühwein en een
hapje, knutselen en een open vuur, kom er
gezellig bij!
* Penningmeester gevraagd, dringende
oproep
Helaas haakt Bert van Toor af. Jammer, we
danken hem voor zijn inzet. Hij heeft de
financiële zaken prima op orde, dus voor een
nieuwkomer is het gemakkelijk. Denk er eens

over na, en meldt u aan als Schoonrewoerd u
aan het hart gaat.
* Rioolstank lijkt opgelost, rioolrenovatie
Rond het kruispunt Dorpsstraat/Kerkweg
hing vaak een irriterende rioolstank, en dit
al verscheidene jaren. Er werd aan gewerkt,
zonder veel resultaat. Eind juli hebben we
bij B&W er serieus op aangedrongen dit op
te lossen, dat dit toch van de gekke is anno
2015. Daar is voortvarend op gereageerd.
De stank is de lucht van het rotte eieren gas,
zwavelgas, en ontstaat bij de afvalverwerking
Van Weverwijk, denkt men. Vanaf Weverwijk
loopt er een persleiding naar een put bij het
kruispunt. Door de druk in die leiding stroomt
de prut hier met geweld en veel wervelingen
in, waardoor dit gas vrij komt. Er is onlangs
een tweede en dichte put aangelegd, waar
die persleiding nu op uit komt, daar kunnen
gassen moeilijker uit weg. Deze nieuwe put
stroomt rustig en zonder werveling over in de
bestaande vrijvervalput en hierbij komt geen
of aanzienlijk minder zwavelgas vrij.
Verder wordt er bij Weverwijk zuurstof
ingebracht, wat de ontwikkeling van dat
gas tegengaat, en zijn er in de polder -daar
waar het geen kwaad kan- ontluchters op die
persleiding aangebracht om eventueel gas af
te voeren.
Om nu zekerheid te hebben zijn er sensoren
geplaatst om de lucht te meten op geur
gedurende een paar weken. Deze uitslag is
nog niet bekend. Wel zeggen de instrumenten
neuzen, die van de dames van De Fruitschuur
en die van mijzelf, dat er de laatste weken
geen stank meer geroken is. Het probleem
lijkt dus opgelost te zijn.
De rioolrenovatie is afgerond. Een deel moest
nog weer open gegraven daar enkele buizen
een fabricagefout hadden. Compliment aan de
gemeente, naar mijn idee ziet het er goed uit.
* Onderhoud groen
Er is wel eens wat irritatie over de uitvoering.
Daarom
Klaas
Boot,
verantwoordelijk
ambtenaar, gevraagd eens uit te leggen hoe
het werkt. Het totale groen onderhoud buiten
is aanbesteed op inschrijving en is gegund
aan Ballast Nedam. Deze is verplicht per
jaar 6.000 uur af te nemen van de Avelingen
groep, daar werken mensen die weer moeten
intreden, sommigen met een handicap of
kleine beperking. De bedoeling is dat die
mensen intreden in het arbeidsproces en
daardoor kan het zijn dat er steeds nieuwe
gezichten opduiken in uw wijk. De leiding is

zoveel mogelijk wel vast.
Leunt iemand wat op zijn schoffel, dan staat
dat niet goed en het is niet de bedoeling dat
lang te doen, of de halve dag met de mobiele
telefoon bezig te zijn. Loopt het naar uw
mening uit de hand, dan kunt u dit melden, het
kost de gemeente en u niets extra. Als dit uit
de hand loopt en bij alle firma’s gemeengoed
wordt door het hele land, dan zullen op de
langere duur de inschrijvingen oplopen, zover
is het echter niet en zaken middelen zich ook
uit. Ook kan de opdracht aan deze mensen
beperkt zijn, bijv. “perken schoffelen”, dan
wordt niet de boom met laag hangende takken
gesnoeid. Dat gebeurt dan later door de ploeg
met de opdracht “snoeien”. Zo werkt dat nu
eenmaal.
Het is gezond u niet te ergeren en begrip te
hebben voor deze medemens wiens positie
vaak niet te benijden is. Wel dient de rommel
die ontstaat te worden opgeruimd en dient
er naar behoefte geveegd te worden, voor
vertrek.
Mocht u met deze uitleg noch misstanden zien,
rapporteert u die dan bij commissielid groen,
Teunis van Bruggen, het liefst met foto.
* Parkeren bij cafetaria/café-restaurant
De
Zwaan,
Fruitschuur,
gevaarlijke
situatie
Terwijl we de schouw zaten te evalueren
zagen we dat er af en toe slordig en gevaarlijk
geparkeerd werd op de weg Overheicop, de weg
langs cafetaria en De Fruitschuur. Men parkeert
aan beide kanten van de weg en ook erg dicht
op de hoek. Zo ontstaan onoverzichtelijke en
gevaarlijke situaties en blokkeert het verkeer
soms ook met het gevolg dat er ook wel eens
een auto midden op het kruispunt staat.
Vroeger of later gebeurt hier wat. Hierbij het
verzoek aan bezoekers dit beter te doen en
aan de betreffende uitbaters daar op te wijzen.
Verder op is voldoende parkeerruimte en wat
beweging kan geen kwaad, toch?
Dat is het dan. Het was mij weer een genoegen
voor u te mogen schrijven.

Hans Langerak, voorzitter DVS
06 2060 1235

Stop!!

Houd de dief!

ik doe
gewoOn
mijn werk!

hij besteElt
mijn klanten!

Hier is mijn
certficaAt van
het nvVZ&GD*

HOpla!

Je bent eEn ordinaire dief!
Ik zet het je betaAld!
1-1-2

Wij nemen
alLeEn
contanten.

Eh.. kun je
dat betalen
contactloOs
doen?

TErug in de winkel...

Fantastisch,
dankjewel!

Hier is uw
portemonNeE
terug. De dief
is gepakt.

VoOr mij geEn
contant geld meEr
op zak...
ik pin alLes wel.

Fijn dat u wilt pinNen!
Ook wij hebBen liever
geEn contanten in huis

we hebBen zelfs eEn
PIN-certificaAt gehaAld
- voOr uw en onze
veiligheid1

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

* Nederlands Verbond van ZakKenrolLers & Gauwdieven

Puzzelpagina
r

z o w v h d z

s

r o m j

b h

i

l

r w e r e l d n

j o o i e v a a r

j o r a n m j

s m b i

s

i e u w s

l

z b m

z o o m x m h k g

x k a z x c

i

s w d v

s h e l p b i o m k u n n v v m i g o a e y d s n
f o v o k u h a e s
f p a u d r a c

t

x

t

r o f u m g r

l c m y m f e t h q b i

s v r

r n

i

s v t a l

h u w f e f n b r e q r

b d t e e g k o u d f p q d a s
t o a r

r

r o

n x s c o y n v m e k p c s o e a e y x

l o s o n d x c h u b p d a n e p m b l
n r

i

f a g u v

m e a v s e z h s h z p f v t o a y w o e k s
b f

r

l

r v t

x x b

h b e o i

y a q

z d o r p s p l a n t b r u n

w b t h k m j

l o j

l

i

i e l o e i

h

k

r o i a f e d d j

u r u r

i e i p i
h z

t

k m e y
j a i

r n n p v

l e i

i o l b v u l

t a v e i

j e r g r

r a

i a w j

i

k t

h q w

p c n c a q y k a p b x w n w k n a q t

i b u f b

s a s o s b q n e w g r o e n t e t u

n e n

z

l

x p f

k x a y n e v a n r

m k a t e t

j

x v m b b d n k

i

x

t w f e t

f

s

k

l o v

l

l d j e c z m r

a u g u e l e k p c k a y k d i a a m w r
q h p n s

j

s d q q u k e k c g w y f

l

l o g g

k d u d k n

u c o n t a c t a v o n d k k p e n v x a b w m s
n m m e c t a f e l
a l

v

j e d e k

j e e a g q o e f

l o o k m e o l b u y d r

z b r a l b y d s

r c n k z

l g c s

r

t
i

t

t

f

j

h

j

t h t y n k x v

Zoek de volgende woorden:
appelbeignets
bloemkoolvla
brandweer
burendag
contactavond
dorpsplan
groentetuinen
hope for dobirca
joran

kerstmarkt
koekenbakker
mandarijnen
Noachschool
ooievaarsstations
ooievaarszoom
overheicoptunnel
pannakooi
rioolrenovatie

rommelschuur
sfeervolle winterdag
Sinterklaasfeest
tafeltje dekje
vakantiebijbelclub
voetenbankje
wereldnieuws
wijkschouw
zwerfafval

Hope for Dobîrca
In september en oktober vertrokken we naar
Dobîrca. Voor het eerst gingen we in de setting
van Hope for Dobîrca en we startten met onze
plannen in Roemenië. Toen we het dorp binnen
reden keken we elkaar even aan. Dit was de
plek waar we het werk in Gods Koninkrijk
mogen beginnen.
Deze periode hebben we ons met name bezig
gehouden met het bezoeken van gezinnen en
het leggen van nieuwe contacten. Door deze
bezoeken bouwen we aan de relaties met de
mensen en dit zorgt voor vertrouwen en zo
ontstaat de mogelijkheid om hun leefsituaties
beter in beeld te krijgen. We gaan even samen
met u wat bezoekjes doen:
De gammele poort blijft maar net in zijn
scharnieren hangen als we deze open doen.
Grommend komt de hond tevoorschijn, maar
deze wordt door een rauwe vrouwenstem al
snel weg gestuurd. Tegen de deurpost leunt
een meisje van circa 3 jaar. Ongewassen, vuile
kleding kapotte maillot en haar donkere ogen
staren ons vragend aan.

Ze woont bij haar opa en oma samen met
haar andere broertjes en zusjes. Ze zijn door
hun ouders achtergelaten in hun eigen huis.
De relatie van hun ouders was op de klippen
gelopen en ze waren vertrokken. Opa en oma
hebben de zorg op zich genomen. Maar wat
een zorgen. Met tranen in hun ogen vertelt
opa dat ze nauwelijks te eten hebben en er
wel 5 mondjes te voeden zijn. Nauwelijks hout
om de kachel te laten branden om eten te
koken. We zorgen ervoor dat ze de komende
dagen weer voldoende te eten hebben.

Zondag hadden we beloofd om bij Loredana
een bezoek te brengen. Ze stond al te wachten
op ons, traag worden we welkom geheten. We
kenden haar als een pittige dame, waar was
haar glans gebleven?
We worden uitgenodigd in de kamer en komt
het hoge woord eruit. Haar moeder heeft
haar 5 weken geleden gedwongen om de
zwangerschap te beëindigen middels een
abortus. Dit heeft niet alleen het nieuwe leven
verwoest, maar ook haar eigen leven staat
volledig op zijn kop. Ze is reddeloos, haar
leven is helemaal stuk en huilend vertelt ze
dat moeder gezegd had dat er geen plek was
voor een nieuwe bewoner. Ondertussen loopt
ook moeder binnen en ploft op de stoel neer.
Als we haar vragen naar de situatie vertelt ook
zijn huilend aan ons dat de nood zo groot is.
Ze weten net in leven te blijven...
Bij Livia en Gietze, een Roma gezin met 6
kinderen waar helemaal geen toekomst is,
komt het regelmatig voor dat Livia moet gaan
bedelen om zo in het onderhoud van hun
gezin te kunnen voorzien. De kinderen kunnen
nauwelijks naar school omdat het aan goede
kleding ontbreekt en er geen geld voor school
spullen e.d. is. Als we haar bezoeken klampt
ze zich aan ons vast en kijken de kinderen ons
met hun zwarte ogen smekend aan. Wat een
enorme nood in dit gezin.
En terwijl we even buiten staan, komt Janut
(7 jr) op zijn blote voetjes door de modder
aanlopen en vraagt om op de foto te mogen.
Op de vraag waar zijn schoenen zijn antwoordt
hij: “Binnen, ze mogen niet vies worden
anders mag ik morgen niet op school komen”.
En kijkt hij ons vragend aan: “Hebben jullie
nog schoenen voor mij?”
Hoe verder?
Waar moet je beginnen met de hulpverlening,
wie gaan we helpen, hoe kunnen we ze helpen?
Momenteel probeert men zich zo goed als
mogelijk voor te bereiden op de winter. Hout
verzamelen. Dit is van groot belang omdat ze
zonder hout geen warmte hebben, maar ook
geen eten kunnen koken.
Zeker voor ouderen is dit een probleem en
ondanks dat het verboden is, sprokkelen ze
wat hout bij elkaar. Tijdens de laatste reis
helpen we een weduwe van in de 70 met het
kortzagen van het kachelhout. Heerlijk om zo
ook mensen daadwerkelijk te helpen.
In de komende maanden zal er met name
aandacht gaan naar de allerarmsten in
Dobîrca. Waar nodig zullen we zorgen voor de
eerste levensbehoeften als eten en brandhout.

Oranje
vereniging
De donkere dagen zijn weer begonnen, dus
wij als Oranjevereniging zijn weer druk met de
voorbereidingen van een nieuwe Koningsdag.
Om alvast een voorproefje te geven, kunnen
we jullie vertellen dat we een Koningsnacht
gaan houden.
De avond voor Koningsdag hebben we een
VRIJMARKT, dus ga snel spulletjes verzamelen
die je niet meer nodig denkt te hebben en
verkoop ze op de VRIJMARKT.
Lampionnenoptocht
Ook willen we weer een Lampionnenoptocht
houden en wel op zaterdagavond 30 januari.
Det begint om 19.00 uur; vertrek vanaf het
Dorpsplein. Na afloop van de tocht is er nog
een lekkere beker warme chocolademelk of
wat fris. Wij hopen er op een goede opkomst.
Voor aanvang zijn er lampionnen te koop bij
onze kraam.
Plannen
Ons plan is in het voorjaar door middel
van het opzetten van eigen groentetuinen,
kippenhokken etc.
te helpen om voor de
toekomst te gaan zorgen. Om zo in een
deel van hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Voor dit project zijn we op zoek naar
tuingereedschap, zoals spaden, schoffels,
gieters, harken, pootschepjes enz. Heeft u nog
iets van dit soort zaken over? Wij zijn er heel
blij mee.
Over ons
We zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen
en weten ons door velen gesteund. Gesteund
in gebeden, in woorden maar ook in financiën.
En om het werk ook in de toekomst te kunnen
blijven doen, zijn we afhankelijk van giften.
Wilt u ons werk mede mogelijk maken en
mede ondersteunen? Uw steun is van
harte welkom. Als u ons en het werk wilt
ondersteunen, kunt u een financiële bijdrage
doen op:
NL83RABO0305164732
Herv Diaconie Schoonrewoerd
o.v.v. Hope For Dobîrca.
We danken u
betrokkenheid.

heel

hartelijk

voor

uw

Jan en Marjan Meerkerk

Contributie
Voor de mensen die nog niet betaald hebben,
hopen we dat u dit alsnog even overmaakt
op onze rekening. U krijgt hierover ook nog
persoonlijk bericht. Wij hopen dat u ons een
warm hart toe blijft dragen zodat wij ook in
de toekomst leuke en gezellige activiteiten
kunnen blijven organiseren.
Ledenvergadering
Onze ledenvergadering staat gepland voor
DONDERDAG 11 FEBRUARI. U bent van harte
welkom bij Anca Spronk Kalverweg 27
Verder rest ons nog iedereen fijne feestdagen
toe te wensen. Wij hopen velen te ontmoeten
bij onze activiteiten in het nieuwe jaar!
De Oranjevereniging Schoonrewoerd

Uw
U
w ggroenteroenteen
fruit
specialist
enfru
it sp
ecialist

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

ACTIVITEITENKALENDER
december
3 december
7 december

20:00 uur
vanaf 18:00 uur

12 december

9:00-13:00 uur

12
12
12
13

december
december
december
december

10:00-16:00
10:00-15:00
16:00
9:00

uur
uur
uur
uur

17 december
18 december
20 december

20:00 uur

24 december

21:30 uur

januari
6 janauri
9 januari
30 januari

februari
11 februari

16:00 uur

vanaf 11:00 uur
9:00-12:00 uur
19:00 uur

Dialezing door Jan van der Greef in De Schaapskooi
Verkoop rode en witte cyclamen jeugdclubs Gereformeerde
Kerk
Kerstmarkt Gereformeerde Kerk in “de Rommelschuur”
(Overheicop 1)
Sfeervolle winterdag bij Natuurlijk (Kortgerecht 36)
Landwinkel van Buuren Fruit (Dorpsstraat 10) in wintersfeer
Kerstboom versieren op het dorpsplein, DVS
Excursie naar de Flevopolder, Natuur- & Vogelwacht (vertrek
vanuit Vianen)
Dialezing over de Wadden door Toon Fey in De Schaapskooi
Kerstviering Noachschool
Feestelijke Advent Samenzang i.s.m. koor ‘Zout’ in de
Gereformeerde Kerk
Kerstnachtsamenkomst in de Gereformeerde Kerk

Nieuwjaarsreceptie Ouderen Kontakt in het Partycentrum
Rommelmarkt in “De Rommelschuur” (Overheicop 1)
Lampionnenoptocht Oranjevereniging, vertrek vanaf het
dorpsplein

Ledenvergadering Oranjevereniging (Kalverweg 27)

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

