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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderddertien

Het eerste nummer van De Klepper in 2016. Het 
is veel te laat om u allen nog de beste wensen te 
doen, toch doen we dat lekker wel:

alle goeds, geachte lezers van onze 
dorpskrant.

Uiteraard hebben we elkaar op veel plekken al 
gezien en ontmoet dit jaar. Deze Klepper staat er 
weer bol van en het is - als ik dit schrijf- nog januari. 

Bij het versieren van de kerstboom waren  
bijvoorbeeld heel wat dorpsgenoten aanwezig. 
Gerrie Visser en onze burgemeester, dhr. Houtman, 
waagden zich in het mandje van een hoogwerker 
van de brandweer om de top en bovenste takken 
van de boom te versieren. Het werd een kleurige 
boom en een gezellige bijeenkomst. Jammer van de 
regen, maar het maakte wel dat we gezellig dicht op 
elkaar stonden onder het afdakje van de partytent. 
Adri van Beuzekom speelde er lustig op los. Kijk in 
de Klepper naar de foto’s. 
De kerstnachtsamenkomst was ook zo’n 
gelegenheid. Heel veel mensen vonden een 
plaats in de Lichtkring tijdens deze mooie 
nachtelijke ontmoeting. Een groep onder leiding 
van Ad en Tineke de Jong bracht een bezoek aan 
bierbrouwerij De Koningshoeve. Interessant om het 
kloosterleven eens wat nader te mogen bekijken. 

En natuurlijk: lekker, om bijzondere biertjes te 
proeven. De nieuwjaarsrecepties van o.a. het 
ouderenkontakt en de oranjevereniging vormden 
ook ontmoetingsmomenten waar plannen werden 
gemaakt en gedeeld. 

Veel plannen stonden centraal bij het ‘Raadsplein’. 
Hans Langerak, voorzitter van de DVS,  doet verslag 
vanuit de DVS en meldt: “Raadsplein, dat was 
een gedenkwaardige 2016 binnenkomer. Ruim 70 
bezoekers telden we, naast ambtenaren, raadsleden 
en wethouders. Schoonrewoerd, dat was een mooie 
opkomst, goed gedaan! Het was een nuttige avond, 
met boeiende onderwerpen en pittige discussies.” 
In deze Klepper leest u het uitgebreide verslag 
van de avond. In het ‘Reilen en zeilen van de DVS’ 
blikt Hans Langerak erop terug en ontvouwt hij 
verdergaande ontwikkelingen en plannen rond en 
met ons dorp.

Veel voorbeelden van aanpakken treft u weer aan in 
deze Klepper. Een interview met de Voedselbank in 
Leerdam waar Schoonrewoerders worden geprezen 
om hun inzet en bijdragen. Joke de With gaat lopen 
om geld bij elkaar te krijgen voor hulp aan mensen 
die lijden aan de ziekte van Lyme. Alex Leenen runt 
een restaurant en weet van aanpakken, lees erover 
in de Vijftig vragen. Zelf koken is ook leuk, met 
wortels bijvoorbeeld, kijk op de Groen(t)e bladzijde. 
Sylvana van der Wal, actieve jongere, staat op de 
Pagina 16±. 

Oh ja, en we gaan ook mooie, leuke dingen doen: 
de tunnel versieren! Onder leiding van Thea Zwije 
en met hulp van jong en oud gaat het grijze beton 
omgetoverd worden tot een vrolijke blikvanger. 
Komt dat zien! Kom helpen!
We gaan nog interessantere Kleppers maken: 
lever uw oude foto aan, vertel een oud verhaal 
aan Rien Bambacht en maak met ons samen de 
geschiedenis levend. En als u de zolder opruimt: 
denk aan de vrijmarkt op de Koningsnacht die de 
Oranjevereniging gaat organiseren.

Er staat weer meer in deze Klepper dan in het 
voorwoord past. Dus: gauw omslaan en lekker gaan 
lezen, is mijn advies.  

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 114 is vrijdag 25 maart. Klepper 114 
zal rond 15 april worden bezorgd.
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Bert de Jongh 
Schoonrewoerd

JAWI DE WITH Auto’s en Brommobielen 

Dealer van Casalini – Chatenet – JDM – Microcar 
 
 
 
 

Brommobiel: 
Rijden zonder autorijbewijs, alleen AM-rijbewijs nodig 

Geen motorrijtuigenbelasting en geen APK 
                                                                                                                      
 
                                             
 
 

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

 
Hei- en Boeicopseweg 93      4126 RG  HEI- EN BOEICOP 

Tel. (0345) 641920    www.jawidewith.nl     de.with.autos@hetnet.nl 

Voor Rieten- en Pannendaken

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

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



De Voedselbank is geen onbekende 
instantie in Schoonrewoerd. Via de kerken 
is er contact en worden er inzamelingen 
gehouden. De straatcoaches, ook in 
Schoonrewoerd, zorgen voor voortdurende 
aanvoer van producten. Ad de Jong, onze 
plaatselijke Supermarkt, levert aan de 
Voedselbank en ook fruittelers doen mee. 
Martine Visser, coördinator en mede-
oprichter van de Voedselbank in Leerdam 
is heel blij met de Schoonrewoerdse inzet 
en belangstelling. Reden waarom ze graag 
in De Klepper wat meer wil vertellen.

De Voedselbank in Leerdam bestaat al 
sinds 2005. Op dit moment voorziet de 
Voedselbank 61 gezinnen van de meest basale 
boodschappen. We hebben afgesproken in het 
gebouw van de Voedselbank en ik kijk mijn 
ogen uit: een echte winkel is het. Met keurige 
schappen met voedsel, maar ook met shampoo 
en wasmiddelen. Er staat een diepvries met 
vlees en soep. Ook zie ik schappen met daarop 
een briefje ‘Niet’. Er staan winkelwagens, maar 
nergens zie ik een kassa. Hoe werkt dit?
 
Sietske, de dochter van Martine, leidt me heel 
graag rond. “Kijk,” zegt ze, terwijl ze me een 
briefje in de hand drukt, “iedereen krijgt een 
boodschappenbriefje mee en een wagentje en 
een vrijwilliger. Op het briefje staat precies wat 
diegene mag nemen. Bijvoorbeeld 2 broden en 

1 pak pasta en…” Watervlug brengt ze mij bij 
het juiste schap en wijst aan. “Er gaat altijd 
een vrijwilliger mee,” vult Martine  aan, “zo 
zorgen we ervoor dat mensen zich wel aan de 
spelregels houden.” De schappen waar ‘niet’ op 
staat, doen die week niet mee. “Soms hebben 
we van een bepaald product niet genoeg. Dan 
zetten we dat even weg tot we daar meer 
van hebben, anders zou het oneerlijk zijn: de 
een heeft dan wel zo’n product en de ander 
niet. Olie ( zonnebloemolie of olijfolie) is 
bijvoorbeeld een erg gewild product en daar 

komen we soms echt van te kort. Ook verse 
producten als eieren, boter en verse groenten 
zijn er niet altijd voldoende.”

Hoe komen jullie aan de producten?
“Wij zijn aangesloten bij Voedselbank 
Rotterdam. Daar is een distributiecentrum 
waarvandaan wij producten geleverd krijgen, 
maar hebben helaas geen vrije keus in wat we 
wel en wat we niet willen hebben. Het wordt 
hier gebracht, dat is wel weer fijn. We betalen 
per kilo, om de kosten van het vervoer te 
dekken”. Met vrijwilligers worden de pallets 
dan uitgepakt en de producten in de schappen 
gezet. “Dat is veel werk, hoor,” roept Sietske 
van achter uit de winkel. “mijn opa helpt ook 
altijd mee. Hij gunt zich zelfs bijna geen tijd om 
te eten. Zo hard werkt hij.” Opa, dochter, het 
lijkt wel een familiebedrijf. Martine glimlacht: 
”Ja, mijn vader doet graag mee. 83 is hij, maar 
hij weet van aanpakken. Overigens hebben we 
totaal wel 30 vrijwilligers: mensen die helpen 
bij de schoonmaak, die de schappen vullen, 
bestuursleden uiteraard en ook chauffeurs, 
want sinds kort hebben we een prachtige 
koelauto waarmee we zelf producten kunnen 
halen.”
Veel van het non-food (wasmiddelen, 
shampoos) komt van de Voedselbank Tiel. Dat 
moet wel zelf worden afgehaald. Soms staat 

Wij kunnen het verschil maken



"Uw tanden mogen gezien worden"

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

COMPLETE VOET BEHANDELING
OOK BIJ U THUIS

Behandelingen
 Nagels knippen
 Nagel omgeving reinigen
 Eelt verwijderen
 Ingroeiende nagels en kloven
 Likdoorns verwijderen
 Verdikte kalk of schimmel nagels
 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 



er een hele pallet wasmiddel klaar, omdat er 
1 fles bij het vervoer is stukgegaan wil een 
gewone winkel dat niet accepteren, want het 
schoonmaken is veel te veel werk. Hier is men 
er heel blij mee en dat poetsen en spoelen 
neemt men op de ‘koop’ toe.  Een deel van 
de producten komt binnen via particulieren: 
straten die elke maand voedsel inzamelen, 
acties van kerken, verenigingen en scholen. 
Het bedrijf Coroos in Geldermalsen is een 
grote sponsor van de Voedselbank. Coroos 
blikt in voor grote supermarkten en plakt daar 
de ‘eigen merk’ wikkels op. Die moeten er bij 
de Voedselbank af, immers niet de supermarkt 
sponsort, maar Coroos. Op die blikken moet 
natuurlijk wel zichtbaar zijn wat er in zit. 
“Vroeger werkten we met kleurstickers en 
schreven we met de hand bijvoorbeeld een G 
erop, als er groente in zat. Sinds kort hebben 
we een mooie stickermachine, die drukt keurig 
de tekst af en je plakt het er zo op.” Martine 
laat me het oude en vooral het nieuwe 
systeem met trots zien. 
Sponsoring is toch wel het 
sleutelwoord voor de producten van 
de Voedselbank. Bedrijven en winkels 
leveren producten aan. Producten 
die over de datum zijn bijvoorbeeld. 
Martine legt uit:” Producten met een 
THT-datum (ten minste houdbaar tot) 
mogen we soms tot 6 maanden over 
tijd uitdelen. Dit hangt af van het 
product. Producten met een TGT (te 
gebruiken tot) mogen niet over tijd 
zijn. We worden streng gecontroleerd 
op hoe we de levensmiddelen opslaan.”
Heel blij is ze met het onlangs 
verkregen predicaat ‘Groen’, wat 
betreft de voedselveiligheid. Dat 
betekent dat deze Voedselbank droge 
kruidenierswaren mag aanbieden, 
maar ook producten waar koeling 
voor nodig is. Een koelcel en een 
koelauto zijn daarvoor voorwaarde.  

“Dit was mijn droom. Een heuse 
koelcel! Ook de koelbus moest er 
toen komen en daarvoor krabbel je 
je dan toch even op de bol. We zijn 
een vrijwilligersorganisatie, hebben 
alleen giften als inkomsten, dan heb 
je niet zomaar geld voor een auto 
klaarliggen.”
De koelcel kon worden gerealiseerd 
door de Lions Leerdam. De bus kwam 
er onder andere met hulp van het Koen 
van Baren fonds en het Rabofonds, 
maar ook Kringloop en stichting Darius. 
“Nu kunnen we als Voedselbank zoveel 
meer aan onze cliënten bieden.” 

Producten krijgen gaat niet altijd vanzelf. 
Soms moet je het slim aanpakken en initiatief 
nemen. Martine: “Dit jaar viel Kerst net voor 
het weekend. Dus producten met een beperkte 
houdbaarheid die donderdag niet verkocht zijn, 
blijven over. Die kunnen de winkels maandag 
niet meer kwijt. Dus benaderde ik  grote 
warenhuizen en supermarkten met de vraag 
om kerstproducten die na de Kerst niet meer 
verkocht kunnen worden. “Wij hebben met de 
diepvries,  de koelcel en de ruimte hier in dit 
pand de mogelijkheden om de producten op te 
slaan. Ik bood aan hun overtollige voorraad op 
te halen. En dat werkte! ” Trots wijst ze op de 
grote voorraad varkenshaasjes in de diepvries. 

Waarom doe je dit?
Voorraad, nog zo’n sleutelwoord merk ik. Het 
achterste deel van de winkel wordt momenteel 
omgebouwd als voorraad-deel. Een grote 



operatie van schikken en herschikken. Martine 
vertelt over gerealiseerde plannen en nieuwe 
plannen. Dit is een zakenvrouw, dit is een 
ondernemer en steeds meer vraag ik me af: 
“Waarom doe je dit? Hoe is dit begonnen?”
“Ik ben begonnen in 2005. Idealisme was de 
drijfveer. We zaten in een Bijbelstudiegroep 
en we bogen ons over de tekst in Mattheus 
25 waar Jezus zegt: “… alles wat jullie gedaan 
hebben voor de minsten van mijn broeders en 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan…” 
Dan ga je denken over: en nu  in de praktijk, 
hoe doe je dat? Hoe maken wij, hoe maak ik 
het verschil?” Zo ontstond het idee van de 
Voedselbank. 
Op de website formuleert de stichting haar 
doelstelling : “Het bestrijden van (verborgen) 
armoede en verspilling in Nederland door 
overvloed, als wekelijks voedselpakket te 
verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig 
hebben.” Het is Martine uit het hart gegrepen:” 
Elk mens is de moeite waard, daar geloof ik 
echt in. Als mensen hier aankloppen, is er vaak 
zoveel aan de hand, mensen zijn de weg/de 
grip echt kwijt en dat kan iedereen overkomen. 
Helaas spreek ik ook uit eigen ervaring: een 
scheiding, vijf kinderen, geen werk. Je wilt 
niet weten hoe snel je dan kunt duikelen. Ik 
voel het als een geschenk dat ik mensen kan 
helpen, dat ik het verschil kan maken.”

Toekomst
Mensen weer op weg helpen, weer toekomst 
geven. Dat is waar de Voedselbank aan werkt. 
Dat gaat verder dan gratis boodschappen 
doen.  Met cliënten die zich aanmelden wordt 
een diepgaand gesprek gevoerd door de 
budget-coaches. Ook dit zijn vrijwilligers, die 
samen met de cliënt direct starten met een 
programma om de situatie te veranderen. 
Ook worden alle mensen die zich aanmelden 
door deskundigen (niet van de Voedselbank) 
getoetst aan landelijke criteria. Dit wordt 
elke drie maanden herhaald. “Vaak duurt dat 
proces van externe toetsing vrij lang,” zegt 
Martine, ”vandaar dat wij werken met eigen 
budget-coaches. Onze cliënten moeten (en 
willen) zo snel mogelijk weer op eigen benen 
kunnen staan en toekomst zien.”  De meeste 
deelnemers kunnen na drie tot zes maanden 
weer zelfstandig verder.

Ook de Voedselbank heeft toekomstplannen. 
De koelcel en de koelbus waren een droom en 
dat is gelukt. “Wij zijn financieel een gezonde 
organisatie en we werken met heel bevlogen 
vrijwilligers. Dit werk heeft mijn hart. We 
moeten ons heroriënteren op de kledingbank. 

Die hebben we ook hier in dit pand, maar 
eigenlijk is het te klein. Het zou mooi zijn als 
iemand anders dat zou willen overnemen. De 
behoefte en ook het aanbod aan kleding is 
namelijk wel groot.“ Ook de eigen voedseltuin 
bij het Europaplein kan niet blijven bestaan 
met de huidige vrijwilligers. Er is veel werk, 
leuk werk ook, maar het moet wel elke dag, 
elke week gebeuren. 
“We hebben in dit pand ook een keuken en 
een vrijwilliger die heel goed kan koken. Af 
en toe koken we voor dak- en thuislozen. 
Misschien gaan we een kookcursus opzetten 
voor alleenstaande mannen, die kunnen vaak 
helemaal niet koken. Dan heb je wel de spullen 
voor hen, maar kunnen ze er niks mee.“    

Overigens is de groep mensen die een beroep 
doen op de Voedselbank heel divers van 
samenstelling en achtergrond. Het zijn niet 
alleen de allochtonen, de gescheiden mensen 
en gezinnen, dat beeld leeft wel vaak in de 
maatschappij. “We leven in een complexe 
samenleving. Niet iedereen kan dat aan: 
zoveel regelgeving, zoveel kleine lettertjes 
en risico’s. Bovendien zijn we geen armoede 
meer gewend en zie je dat mensen in periode 
van schaarste soms onhandige beslissingen 
nemen en heel erg korte- termijn- denken. 
Natuurlijk is het makkelijk om te wijzen en te 
veroordelen, maar ik geloof meer in steunen 
en weer op weg helpen. Niemand wil hier 
vrijwillig aankloppen.”

Wanneer ga je dat interview nu doen? 
We zijn het hele gebouw rondgelopen. Martine 
wijzend en vertellend en ik met mijn blokje 
krabbelend. We eindigen in een piepklein 
kantoortje. De helft van deze ruimte is gevuld 
met kleding van de kledingbank en een 
kastenwand vormt de scheiding tussen het 
kantoor en de kledingwinkel. Sietske kijkt me 
verwachtingsvol aan: “Wanneer begin je nou 
met dat interview?” We schieten allemaal in 
de lach en ik laat haar mijn volgeschreven 
blaadjes zien. Ze bekijkt het misprijzend, 
want echt netjes geschreven is dat niet. Zij 
had duidelijk een ander beeld bij ‘interview’. 

We nemen afscheid en Martine vraagt me 
nadrukkelijk in De Klepper te vermelden 
hoe fijn het is wat Schoonrewoerd allemaal 
bijdraagt aan de Voedselbank. Ze besluit met: 
“Samen het verschil maken, dat voelt zo goed 
en ik heb daar nog heel wat plannen voor.”  

Jolanda & Hans Lemcke



Aanwezig: circa 40 belangstellenden en 20 
bestuurders en medewerkers van de gemeente
Voorzitter: Dhr. Berry Verwijmeren

Luik 1
Van 19.30 uur tot 20.00 uur wordt genetwerkt. 
Tijdens dit gedeelte benoemt de voorzitter van 
de Dorpsvereniging Schoonrewoerd (DVS), 
de heer Hans Langerak, onderwerpen die 
momenteel in Schoonrewoerd de aandacht 
vragen.
Er is behoefte aan een speelvoorzieningen 
voor de leeftijdscategorie 10+. Het eerste 
waaraan hierbij wordt gedacht is een zgn. 
pannakooi. Hierover wordt gesproken met de 
gemeente maar dat loopt niet erg soepel. Punt 
van aandacht bij een dergelijke voorziening 
is de mate en organisatie van het toezicht. 
Wat de locatie betreft is de ruimte tussen de 
kaasfabriek en de Ooievaarszoom. Als het een 
beetje wil, is er wellicht ook ruimte voor een 
trapveldje voor de jongere jeugd.
De heer Langerak vindt dat het goed zou zijn als 
de bewoners van Schoonrewoerd meer zouden 
communiceren met de Dorpsvereniging. Ook 
mag de communicatie van de gemeente met 
de burgers beter. En zou het prettig zijn als de 
gemeente serieus reageert op de ideeën die 
worden aangedragen, zoals via het Dorpsplan. 
En wat moet daar zoal in komen?
Het ondernemerschap moet gestimuleerd 
worden door de drempels zo laag mogelijk te 
houden.
Willen we ons inzetten voor de rust, de 
landelijkheid en de eigenheid van het dorp? 
Wat vinden we van het karakter van de 
Dorpsstraat, de typische dorpsbebouwing, de 
ooievaars – zijn dat kenmerken die we willen 
behouden?
Is er ruimte te creëren voor een klein 
industrieterreintje in Schoonrewoerd?
Voor ondernemers zijn klanten nodig - is het 
mede daarom gewenst dat het dorp uitbreidt? 
Hoe groot willen we dan worden?
Zouden er appartementen kunnen komen op 
de plaats waar nu nog de Regenboogschool 
staat?
Wat willen we met het Dorpshuis? 
De inwoners kunnen via een enquête hun 
opvattingen inbrengen.
Mevrouw Van ’t Pad (PvdA) vindt het belangrijk 
dat bewoners hun ideeën naar voren brengen 
- de gemeente zal daar nadrukkelijk rekening 

mee moeten houden, vooral als die opvattingen 
door velen worden gedeeld.

Luik 2
De voorzitter stelt het onderwerp “voldoende 
woningen” aan de orde. Het gaat daarbij om 
de vraag of er voldoende woningen zijn voor 
starters en voor senioren en hoe het zit met 
de doorstroming in Schoonrewoerd. Een 
jonge vrouw meldt dat zij woonruimte zoekt 
in Schoonrewoerd maar dat de kosten voor 
starters niet zijn op te brengen. Er zijn geen 
goedkope woonruimtes beschikbaar. De heer 
Langerak meldt dat de gemeente zelf niet bouwt 
maar dat overlaat aan projectontwikkelaars. 
Die mogen niet goedkoop bouwen want dat 
concurreert met Broekgraaf. In dat denken 
treedt trouwens verandering op omdat men 
beseft dat de kernen ook leefbaar moeten 
blijven. De heer De Visser (SGP) stelt dat de 
vraag in de markt leidend zal zijn. De gemeente 
stelt de kaders en de programmering. De heer 
Langerak hoopt dat de 4e fase Ooievaarszoom 
ruimte biedt voor de realisering van goedkopere 
woningen.
De voorzitter stelt voorts de vraag of er 
voldoende woningen zijn voor ouderen en dus 
ook voldoende doorstroming. Een bewoner 
stelt dat er wel woningen zijn, maar dat 
daar een veel te hoge huurprijs aan vast zit. 
Wethouder Van der Leij geeft aan dat ouderen 
die overstappen hun (lage) huur kunnen 
meenemen. Reactie uit de zaal: “Dat willen 
we wel zwart-op-wit”. De heer Langerak merkt 
op dat de doorstroming ook wordt beperkt 
doordat ouderen geen aanleiding zien om hun 
huis te verlaten. Al met al is het niet bekend 
dat ouderen geen woning kunnen vinden als 
ze daarnaar op zoek zijn, zodat van een tekort 
niet zomaar kan worden gesproken. 
De heer Middelkoop (Leerdam2000) stelt 
dat als er woningen beschikbaar komen voor 
iedereen, dus ook voor mensen van buiten 
Schoonrewoerd, dat dat voor Schoonrewoerdse 
woningzoekenden ongunstig kan uitpakken. 
Vervolgens stelt de voorzitter het thema 
communicatie aan de orde. Hem is ter ore 
gekomen dat er onvrede bestaat over de wijze 
waarop de gemeente met de samenleving in 
Schoonrewoerd communiceert. Een bewoner 
weet te vertellen dat er weinig soepelheid 
bestaat bij de gemeente als het gaat om 
de verstrekking van rijbewijzen buiten 
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de openingstijden en de dinsdagavond-
openstelling. Dat kan voor beroepschauffeurs 
heel lastig zijn. Een andere bewoner meldt 
dat de gemeente wel belooft om over iets 
terug te bellen maar dat dat niet gebeurt. 
Een andere spreker stelt dat bepaalde zaken 
(in dit geval betreft het snippergroen) tot in 
lengte van tijden in behandeling blijven en 
maar doorschuiven van de ene naar de andere 
ambtenaar.
De voorzitter merkt op dat er wel incidenteel 
dingen niet lekker lopen maar dat het over het 
geheel genomen niet zoveel aanleiding is om te 
stellen dat het mis is met de communicatie. De 
heer Van den Berg (Leerdam2000) vindt dat 
gevoelens van onvrede wel serieus genomen 
moeten worden.
De heer Langerak stelt dat het met de 
communicatie wel minder is geweest maar 
dat het nu merkbaar veel beter loopt. Er 
zijn evengoed wel voorbeelden van minder 
goede communicatie, zoals in het geval van 
een bewoner (Ad de Jong) die rommel in de 
buitenruimte opruimde, het verzamelde afval 
wilde laten ophalen en daarvoor een prijs van 
€ 700,-- te horen kreeg. En ook dit Raadsplein 
is naar zijn oordeel niet goed voorbereid. 
Verder gaan veel zaken wel goed.
De voorzitter wijst op de mogelijkheid om via 
“verbeter de buurt” zaken bij de gemeente te 
melden die niet in orde zijn.
Wethouder Bruggeman stelt naar aanleiding 
van het signaal over de Schoonrewoerdse 
ondernemers om binnenkort een gesprek 
te organiseren om te zien wat er in 
gezamenlijkheid is te bereiken. 

Luik 3 
De voorzitter legt uit dat in dit onderdeel 
de raadsleden met elkaar praten over de 
raadsvoorstellen die in de raadsvergadering van 
de volgende week op de agenda staan. Nu zou 
de Noachschool voor volgende week als enig 
punt op de agenda staan, maar daar blijkt meer 
tijd voor nodig te zijn. De raadsvergadering 
gaat dus niet door. Wethouder Bruggeman legt 
uit hoe de besluitvorming over de nieuwbouw 
van de Noachschool procedureel in elkaar zit. 
De fase van dit moment is die van het bepalen 
van het definitieve realiseringskrediet. In de 
berekeningen die daarvoor moeten worden 
gemaakt zitten nog enkele  onzekerheden die 
eerst moeten worden weggenomen. Zeker is 
hoe dan ook dat er nieuwbouw plaatsvindt en 
dat dat gebeurt op de huidige locatie. 

De voorzitter sluit hiermee dit eerste 
Raadsplein af. Wie prijs stelt op een verslagje 

van deze avond kan zijn naam/e-mailadres/
huisadres achterlaten. Op 28 januari is het 
volgende Raadsplein. Hierover zal nog nader 
bericht volgen.

Nabericht
Naar aanleiding van een opmerking over 
de route-aanduiding voor vrachtverkeer 
bestemming Ooievaarszoom en foutparkeren 
bij het cafetaria: hier blijkt geen aanleiding 
voor kritiek. Wordt teruggekoppeld. 
Er is een vraag gesteld over ‘slepende’ 
snippergroenkwestie Masada Schoonrewoerd. 
Direct na het Raadsplein zijn er afspraken 
gemaakt: deze maand onderneemt de 
gemeente actie en wikkelt de zaak zo spoedig 
mogelijk af.
Ophalen afval voor een zeer hoge prijs: de 
geschetste gang van zaken wordt niet herkend 
en is zeker niet de gebruikelijke werkwijze 
van de gemeente Leerdam. De kwestie 
wordt opgenomen met onze afvalinzamelaar 
Waardlanden en er wordt contact opgenomen 
met de betrokkene.

Het volgende Raadsplein vindt plaats op 28 
januari in de Pauluskerk. Inloop 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur.

BdW 12-01-2016

Ouderen Kontakt
Het nieuwe jaar was alweer twee weken 
oud toen er door het Ouderen Kontakt een 
nieuwjaarsreceptie werd gehouden in het 
Party Centrum.

Wij hebben 72 mensen mogen ontvangen; 
geweldig dat we dit met zovelen kunnen doen!
Eerst een drankje en daarna een heerlijk voor- 
en hoofdgerecht. En toen… hoe kan het ook 
anders: ijs! We hebben een heel gezellige 
morgen/middag gehad.

En noteert u maar alvast de volgende activiteit:
22 april Lente Fair van 17:00 - 20:00 uur
Grote verloting en huis-aan-huis verkoop.

U hoort hier later nog meer over.

Het Ouderen Kontakt





Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

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

 
 
 Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
 Tel. 0345 - 641937 
 
 

 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

Van Buuren Fruit 

WONEN WORDT BELEVEN

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

MET AL ONZE MERKEN: A N TA ,  A U P I N G ,  B E RT  P L A N TA G I E ,  C A ST E L I J N ,  C H R I ST I A N 

F I S C H B A C H E R ,  C LOA K ,  D E  P LO E G ,  E A ST B O R N ,  G E L D E R L A N D ,  H A L A ,  H A RV I N K ,  H ü L STA ,  J A B , 

J O R I ,  K E N D I X ,  L E O L U X ,  L I N T E LO O ,  M E TA F O R M ,  PA STO E ,  S V E D E X ,  TO P F O R M ,  I N T E R F LO O R



De groen(t)e 
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie 
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Tijd voor 
een groente voor het hele jaar: peen of wortel. 
In de winter vooral de stevige winterwortel.

Hutspot met gehakt
voor 4 personen:
1250 gram kruimige aardappelen
800 gram winterwortels
500 gram uien
350 gram gehakt
40 gram boter
ongeveer 2,5 dl melk

Pel de uien en snijd ze in kleine stukjes. Schil 
de wortels, halveer ze in de lengte en snijd ze 
in kleine stukjes. Schil de aardappelen en snijd 
ze in gelijke, niet al te grote stukken.

Doe de aardappelen in de pan en daar bovenop 
de wortels. Zet ze op met ongeveer 6 cm 
water en eventueel wat zout. Kook alles gaar 
in ongeveer 30 minuten.

Fruit intussen in een koekenpan de uien in 20 
gram boter en doe het gehakt erbij en bak het 
geheel rul totdat het lekker bruin is. Eventueel 
wat peper en zout naar smaak toevoegen.

Verwarm de melk. Giet de aardappelen met 
de wortels af. Kookvocht opvangen. Stamp de 
aardappelen, wortels en ui/gehakt mengsel 
met de rest van de boter door elkaar. Doe er 
wat melk bij en eventueel nog wat kookvocht 
tot het een smeuïge stamppot is.

Lekker met nog wat extra rookworst.
Teveel gekookt? De volgende dag opbakken in 
de koekenpan is ook heel erg lekker.

Het testteam was enthousiast: Dit is een 
smaakvolle stamppot. Duidelijk hutspot, maar 
minder ui-achtig, meer smaak. Ja, zeker een 
goede keuze om deze winter vaker op tafel te 
zetten.

Havermoutpap met wortel
De versie die wij op het internet tegenkwamen 
is al in de proefkeuken gesneuveld. Dat was 
een havermoutpap zonder suiker en zonder 
melk (wel water). Toch was te proeven dat 
het potentieel had. Dus wordt het aangepaste 
recept heel eenvoudig.

Maak uw havermoutpap zoals u gewend bent, 
lekker warm met de juiste hoeveelheid melk 
en suiker. Voeg per persoon nog toe: 50 gram 
geraspte wortel, 20 gram rozijnen, een stevige 
snuf kaneel en een snufje gemberpoeder. Laat 
dit alles even meekoken. Wie graag zijn tanden 
ergens in zet: voeg vlak voor het serveren een 
paar grof gehakte walnoten toe.

Banaanpannenkoek met wortel

3 eieren
1 banaan
150 gram geraspte wortel
theelepel kokosmeel (natuurvoedingskraam 
van de markt in Leerdam)

Rasp de wortel. Doe in de blender of 
keukenmachine met messen: de banaan, 
eieren en daarop de geraspte wortel en het 
kokosmeel. Draai tot een egaal beslag.
Bak in een pan met een beetje olie of 
roomboter een beetje beslag tot een dunne 
pannenkoek. Gebruik een zeer rustig vuur, de 
pannenkoeken worden snel bruin, te bruin.

Het testteam van 4, waarvan een kleinzoon, 
waren allemaal enthousiast over deze 



donkerbruine pannenkoeken met een vaag 
oranje kleur. Heerlijk zoet, heeft geen beleg 
nodig, deze eet je zo uit de hand. Het testteam 
wilde niet eens wachten tot de maaltijd, zo 
lekker.

Boekweitpannenkoek 
met gekookte wortel

De boekweitpannenkoeken maak ik een beetje 
uit de losse pols:
2 eieren
een paar eetlepels boekweitmeel (Dagwinkel)
water of melk
snuf zout

Doe het meel in de kom, roer vanuit het 
midden de eieren erdoor. Voeg dan in het 
midden het water of de melk toe tot een niet 
te stevig beslag.

Kook in de tussentijd 100 gram wortels gaar. 
Maal ze met een staafmixer tot een fijne puree. 
Meng de puree door het beslag, roer door en 
voeg eventueel nog wat water of melk toe, om 
een soepel beslag te krijgen.

Bak van dit beslag pannenkoeken. Deze bakken 
makkelijker dan de bananenpannenkoeken.

Het testteam van 2 vond dit een grappig 
pannenkoekje. Beleggen met kaas is een goed 
idee of stroop voor de zoetliefhebbers. En de 
kinderen die lastig groenten eten, die zien de 
wortel niet.

Wij vonden het leuk om weer voor jullie in de 
keuken te staan.

Gerda van Buuren en Marian Bosma

Uitnodiging
'De dementie-vriendelijke kerk'

Onder die titel houdt ds. Roding-Schilt op 
donderdag 17 maart a.s. een lezing voor de 
seniorengroep van de Gereformeerde Kerk in 
Schoonrewoerd. Ds. Roding-Schilt is geestelijk 
verzorger in een verpleeghuis en vervult ook 
af en toe een preekbeurt in onze kerk. 

Als een of meer leden van je geloofsgemeenschap 
of uit je directe omgeving dement worden, 
hoe ga je daar dan mee om? Wat is dementie, 
wat betekent het voor degene die het treft en 
wat voor zijn of haar omgeving? Ds. Roding-
Schilt probeert antwoorden te vinden en met 
ons daarover in gesprek te gaan. Zij heeft 
over dit onderwerp een toegankelijk boekje 
geschreven, met dezelfde titel als de lezing 
van deze middag.

Over dementie wordt de laatste tijd veel 
gesproken en geschreven. Naast onze 
kerkleden nodigen we ook graag anderen uit 
om deze lezing bij te wonen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en de koffie is ook 
gratis. 

De lezing begint om 14.00 uur en duurt tot 
ongeveer 16.00 uur en wordt gehouden in 
De Lichtkring, bij de Gereformeerde Kerk. 
U bent van harte welkom.

Voor informatie kunt u bellen met Ad Verhoeff, 
tel 0345-641361.

namens de seniorengroep van de
Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd

Ad Verhoeff



Lopen tegen Lyme 
Lopen om Lyme te stoppen 

De Schoonrewoerdse Joke de With loopt op 
9 april een sponsorloop om geld op te halen 
tegen de ziekte van Lyme. Het geld dat Joke 
ophaalt is om de oud-Schoonrewoerdse Elma 
den Braber te helpen die strijdt tegen Lyme 
in haar gezin. Bij haar, haar man en hun drie 
kinderen is de Lymeziekte geconstateerd. De 
ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de 
Borrelia bacterie. Het grootste monster dat 
deze bacterie overbrengt op mensen is het 
piepkleine diertje de teek. ,,Ik moet er niet 
aan denken dat een teek een van mijn twee 
zoons Marijn of Jules bijt. Want waar moet je 
heen voor een goede behandeling?’’ vraagt 
Joke zich hardop af. ,,Er moet beter onderzoek 
naar de ziekte van Lyme komen in Nederland.’’

Elma den Braber-van Es, dochter van Cees 
en Bep van Es uit de Wilhelminastraat, woont 
in Vianen. Toen ze nog in Schoonrewoerd 
woonde, was Joke de With haar buurmeisje. 
Elma en haar man René hebben drie kinderen: 
Sharon (15), Nikky (11) en Wesley (8). Tijdens 
een schoolreisje op de Veluwe 2,5 jaar geleden, 
kreeg Wesley gezelschap van een teek. Deze 
nestelde zich in zijn navel. Moeder Elma 
ontdekte hem en verwijderde de teek. Na twee 
weken stond er een rode kring rond de plek 
waar de teek hem beet. De huisarts schreef 

een antibioticakuur van tien dagen voor. ,,We 
dachten dat het zo goed zou komen. Maar ja, 
wisten wij veel,’’ vertelt Elma. Want hoewel 
Wesley leek op te knappen, ging het mis. Hij 
kreeg weer griepachtige verschijnselen en 
extreme hoofdpijn. Een nieuwe antibioticakuur 
volgde, maar bleek niet afdoende. Dochter 
Nikky (11) kreeg een jaar later dezelfde 
klachten als haar broertje. Ze was erg moe, 
haar conditie ging achteruit en ze zag wazig. 
Door de erge pijn in haar voeten, benen en 
rug verloor ze de controle over haar benen en 
kon ze zomaar omvallen. Ze eindigde tijdelijk 
in een rolstoel. Elma vertelt dat bij Nikky wel 
een rode kring is gezien op haar arm, maar 
dat de teek nooit gevonden is. 

De ziekte van Lyme grijpt steeds vaker om 
zich heen. In 1995 hadden 6000 mensen de 
ziekte van Lyme. Nu, twintig jaar later, zijn 

dat er 25.000. De meeste mensen komen er 
snel vanaf, maar dat geldt niet voor iedereen. 
Het gezin van Elma den Braber bezoekt een 
arts in Maastricht. Deze Duitse arts heeft 
veel ervaring uit Duitsland meegenomen 
in de strijd tegen de ziekte van Lyme. ,,In 
Duitsland zijn de ontwikkelingen rondom het 
terugdringen van de ziekte van Lyme al een 
stuk verder,’’ verduidelijkt Elma. ,,Deze arts 
nam ons serieus. Na een flinke antibioticakuur 
van weken achter elkaar gaat het met onze 
dochter Nikky weer een stuk beter.’’  

Wesley (8), Nikky (11) en Sharon (15) 



Omdat het bloedonderzoek om de bacterie 
te vinden erg duur is, is hulp en geld nodig. 
,,De zorgverzekeraar vergoedt niet alle 
onderzoeken, omdat deze in Duitsland 
plaatsvinden. Omdat de bacterie zich ook een 
tijd kan verstoppen in het lijf, is deze niet altijd 
in een bloedmonster op te sporen,’’ weet Elma 
uit ervaring. De Borrelia bacterie is erg slim 
en kan zich tijden verstoppen in cysten in het 
bloed of past zich aan door van celstructuur te 
veranderen. Zo is het voor de antibiotica heel 
wat moeilijker om de bacterie uit te schakelen. 
Het bloedonderzoek van Elma, haar man René 
en oudste dochter Sharon toonde ook de 
aanwezigheid van de Borrelia bacterie aan. 
,,Al heb je geen rode kring gezien, kan een 
teek je toch gebeten hebben. Of op het hoofd 
hebben toegeslagen; door het haar zie je de 
rode ring niet.’’ 

Naar het bos gaan Elma en haar gezin niet 
meer. ,,Nu waren we al nooit zo van het bos, 
maar sinds die ellende met de teken, komen 
we er niet meer. Al zitten ze ook in de duinen, 
dus het strand, dat is ook lastig.’’ 

Op 9 april is een sponsorloop aan het 
Henschotermeer. Daar lopen Joke de With en 
Bep van Es, moeder van Elma, een uur lang 
om geld op te halen. ,,Het gaat niet om de 
kilometers, maar om het meedoen,’’ legt Joke 
uit. ,,De sponsorloop is er om geld op te halen, 
maar vooral ook om bekendheid te geven aan 
de ellende van Lyme.’’ 

De jonge Lymepatientjes Wesley en Nikky 
zitten inmiddels niet stil. Als het goed met 
ze gaat verzamelen ze oude flessen om geld 
op te halen. Ook Joke de With gaat zo’n 
flessenactie houden. Op 5 maart belt ze aan 
bij Schoonrewoerdse voordeuren voor lege 
flessen om haar oude buurmeisje te helpen in 
de strijd tegen de ziekte van Lyme. 

Link: www.lopenvoorlyme.nl/lyme-kids
Klik op de loper die u wilt sponsoren en 
kies voor het bedrag. Alles is mogelijk 
vanaf 1 euro. Donateurs ontvangen een 
mail met betalingsgegevens. Het bedrag 
gaat rechtstreeks naar De Lymekids. 

Gijs Kool

Dagje weg met de 
Dagwinkel
Op uitnodiging van Ad en Tineke van de 
Dagwinkel vertrokken we op zaterdagmiddag 
23 januari om twee uur met de bus naar Berkel-
Enschot voor een bezoek aan de bierbrouwerij 
De Koningshoeve. 

Deze brouwerij is gevestigd in een klooster. We 
kregen een rondleiding en een kijk in het leven 
als monnik (8 uur per dag bidden, werken en 
slapen). Daarna werd een film vertoond en 
mochten we bier proeven. 

Ook konden we een bezoek brengen aan de 
winkel voor de producten van de monniken 
(o.a. bier, brood, kaas, chocolade). Om half 
zeven waren we weer terug.

Een gezellige en geslaagde middag. Dit zal 
zeker een vervolg krijgen. Misschien wel een 
jaarlijks uitje. Ad en Tineke, bedankt voor de 
organisatie!

namens alle aanwezigen, 
Rien Bambacht



Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit

Elke dag leuke aanbiedingen 
te bekijken op www.topslagerdick.nl

www.npvzorg.nl

“Niet vanuit liefdeloze dogma’s, maar vanuit de liefde voor de kwetsbare medemens 

ga ik als directeur bij de NPV de strijd aan tegen abortus en euthanasie. De mens is 

beelddrager van God.”

Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink, directeur NPV

De NPV laat zien dat het leven waardevol is en een geschenk is van God.

•  Lobby vóór het leven in Nederland en Europa namens meer dan 60.000 leden

•  Persoonlijk advies bij medisch-ethische vragen rond het begin en einde van het leven 

•  Meer dan 94.000 uren vrijwillige thuishulp per jaar

Waardevol leven



 

 
 

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

 
 Noordhollandse kaas 
 20 + kaas, div. smaken 
 Buitenlandse kaas, div.soorten 

 
Groot assortiment kipprodukten. 
De moeite waard voor een bezoek 
aan onze verkoopwagen. 

 

Maresa’s Haar & Zo  
Prinses Amaliastraat 1a 
4145 KX  Schoonrewoerd  
Tel: 06-42640880 

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 

www.maresahaarenzo.nl 
Facebookpagina: Maresa's Haar & Zo 

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 



 

2. Adres: Kalverweg 4a.
3. Geboortedatum:.13 augustus 1973.
4. Geboorteplaats: Leiden.
5. Beroep: restauranteigenaar ’t Veerhuys 

te Leerdam. 
6. Getrouwd met: Esther.
7. Kinderen: 3; Roosmarijn (5 jaar) en 

tweeling (3 jaar) Joël & Vajèn.
8. Huisdieren: geen.
9. Hobby’s: uit eten, live concerten, 

voetbalwedstrijden.
10. Leuk in je werk: passie voor het koken, 

de wijnen, de gastronomie, dit uitvoeren 
in ons restaurant op een laagdrempelig 
niveau, dat is super.

11. Iets wat je vervelend vindt aan je 
werk: werken tijdens de feestdagen en 
dagen dat iedereen vrij is, is noodzakelijk 
kwaad, maar daarentegen geeft het wel 
een mega voldoening als het weer een 
topdag is geweest.

1. Naam: Alex Leenen

12. Lievelingsmuziek: U2, Lenny Kravitz, 
Marco Borsato, BLØF, Andre Hazes.

13. Wat voor soort Tv-programma’s vind 
je leuk/interessant: DWDD, sport 
(voetbal, dart, Olympische spelen), 
Rambam, Opgelicht.

14. Favoriete lectuur/boeken: lees alleen 
op vakantie, luchtige boeken van Voetbal 
Insite zoals René van de Gijp, Kieft en De 
behangkoning tot spannende thrillers van 
David Baldacci en John Grisham.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
tsja, is darten een sport , dit doe ik met 
eerste divisie team NICE SHOT in Café de 
Zwaan.

16. Lievelingseten: Kreeft Thermidor, wild, 
eigenlijk alles wat vers is.

17. Mooiste auto: Aston Martin DB5, Aston 
Martin DB9 en Aston Martin Vanquish.

18. Mooiste/leukste vakantieland: 
mooiste is Italië, hier zijn we getrouwd, 



meest relaxte zijn de Antillen.
19. Favoriete vakantiebesteding: genieten 

van de kinderen, lekker eten, goede 
wijnen, zon en zee. 

20. Wat vind je van politiek: belangrijk en 
interessant.

21. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: digitaal De Telegraaf en AD.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: we zochten een fijn 
huis in de buurt van ons restaurant. 

23. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: te weinig.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
Dorpsstraat, is prachtig als je ‘s zomers 
weer binnen komt rijden met de 
lindebomen.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
Moet ik nog ontdekken.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een 
extra vuilcontainer in de buurt, we moeten 
nu 400 meter lopen met een vuilniszak.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: de 
jaarmarkt, mooi dorp, er worden leuke 
dingen georganiseerd, Sinterklaas, 
lampionnenoptocht.

28. Wat vind je vervelend en waarom: dat 
ze zelfs op de Kalverweg hard rijden, er 
lopen hier een hoop kleine kinderen.

29. Waar ben je trots op: dat de kids het 
supergoed doen, dat we een restaurant 
hebben dat al jaren verkozen is tot leukste 
van Leerdam, dat we het ondanks de 
crisis goed hebben gedaan en binnenkort 
ons plekje op het Betuwe strand.

30. Waar heb je spijt van: dat we hier niet 
eerder zijn komen wonen.

31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: mijn moeder, moest vroeger 
alles alleen doen, we hadden weinig 
inkomen, maar onze jeugd was super en 
zij en wij hebben het nu goed voor elkaar.

32. Wat is je hartenwens en waarom: dat 
we allemaal gezond blijven, heb al teveel 
vrienden/familie met vervelende ziektes 
om me heen meegemaakt en dat we weer 
eens naar de Coolsingel mogen.

33. Voor het laatst gehuild: bij het 
tv-programma ‘Over mijn lijk’.

34. Leukste jeugdherinnering: EK ‘88.
35. Droomvakantie: Seychellen.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: 

Spaanse chef Ferran Adrià van Elbulli.
37. Waar maak je je boos over: gasten die 

recensies schrijven die niet waar zijn.
38. Waar ben je blij mee: met ons nieuwe 

plekje op Betuwe strand. De kinderen 
hebben de komende jaren daar een mooie 

tijd.
39. Waar heb je moeite mee: dat gasten 

binnen 5 minuten willen eten, kom 
gewoon genieten, geniet van elkaar en 
doe wat rustiger aan.

40. Welke hoop koester je: dat er binnenkort 
een remedie komt voor levensbedreigende 
ziektes als kanker en A.L.S.

41. Goede eigenschap: teamplayer, 
motiveren, organiseren, creatief.

42. Slechte eigenschap: niet tegen mijn 
verlies kunnen, eigenwijs zijn.

43. Waar voel je je het meest bij 
betrokken: gezin en de zaak.

44. Waar maak je je het meest zorgen 
over: over mijn kinderen, wil dat ze alles 
goed gaat.

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: gewoon doorgaan met wat 
we nu doen, wat extra genieten en een 
paar business-suites kopen in de Kuip.

46. Gouden tip voor de Klepper: als je al 
2 maanden weet dat ik deze vragen moet 
beantwoorden, dat ik ze liever niet in het 
laatste weekend binnenkrijg.

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: 
vond dit al redelijk wat.

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd 
zou zijn: bij Café de Zwaan een zebra 
plaatsen.

49. Vraag van Koos Spierenburg (50 
vragen vorige keer): Wat is het beste 
gerecht wat je ooit uit jouw keuken 
getoverd hebt?: Haha, er is zoveel, wat 
altijd leuk is: een marbre van eend, een 
terrine van gerookte eendenborst, laagjes 
van eendenlever, eendenmousse, rode ui 
gelei, gekaramelliseerde appeltjes, dit 3 
keer herhalen, totdat de terrine vorm goed 
gevuld is. Laat vervolgens opstijven om 
daarna plakken te snijden. Je krijgt dan in 
een blokje van 5 cm 10 lagen, prachtig om 
te zien en heerlijk, confituur van vijgen en 
balsamico erbij en een glaasje bubbels. 

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Onno de Ruijter.

Welke vraag moeten wij van jou 
aan deze persoon stellen: Jij bent 
getrouwd met een Italiaanse, houdt van 
de Hollandse borrelplateau, maar waar 
bestaat nu voor jou inmiddels de favoriete 
Italiaanse Antipasti uit?



Inmiddels is ons vaste wandelgroepje 
uitgebreid. Vooreerst startten we afwisselend 
in Schoonrewoerd of in Vianen, want 
wij wonen in Schoonrewoerd en onze 
wandelvriendin in Vianen. Sinds enige tijd is 
een nieuw wandelmaatje toegevoegd en ook 
een nieuw startpunt: Benschop. Tja, dat heeft 
verschillende achtergronden waarover ik hier 
niet uitweid, maar resulteert in weer nieuwe 
perspectieven en ontdekkingen en weer 
nieuwe verhalen en ervaringen.

Deze keer dus een wandeling met als 
startpunt Benschop. De naam Benschop 
betekent letterlijk het ontginningsgebied 
van Benno. Het is een lintdorp; de meeste 
huizen, hoofdzakelijk boerderijen, zijn langs 
de Benschopse Wetering gebouwd. Volgens 
Wikipedia heeft de Benschopse Wetering een 
lengte van 1 uur en drie kwartier lopen. Wij 
starten vanavond zo’n beetje in het midden 
van de Wetering in het centrum van Benschop: 
bij het beeldje van een beer. 
Wat doet een beer middenin Benschop? Wel, 
Benschop ligt middenin 
poldergebied, dus 
aantrekkelijk gebied voor 
de jacht op o.a. hazen. 
Op een avond meende 
een jager echter in de 
schemering een beer te 
zien en wilde daar groot 
en uitbundig op inzetten. 
Het verhaal gaat dat 
de bewuste jager een 
kruiwagen aanzag voor een 
beer. In hoeverre het de 
avondschemer was of de 
alcoholschemer waar deze jager last van had, 
vertelt het verhaal niet, maar sindsdien werd 
de Benschopper geplaagd met de bijnaam: 
‘de Bereschieter’. Als symbool hiervan heeft 
de beeldhouwster Ineke van Dijk in 1979 een 
beeld van de Benschopse beer gemaakt.

We steken de Benschopperwetering over. Zo 
komen we op het Dorp, zo heet het plein voor de 
kerk. Aan het plein staan grote monumentale 
gebouwen en helemaal aan de kop: de in 
vroeger jaren aan Sint-Nicolaas gewijde 
dorpskerk van Benschop. Tegenwoordig de 
Nederlands Hervormde Kerk. De Nederlandse 
schrijver Herman de Man (pseudoniem van 
Salomon Herman (Sallie) Hamburger) woonde 
op de hoek van het Dorpsplein en de Noordzijde. 

Dat is thans het Herman de Manhuis. 
We gaan rechtsaf. De wetering is bevroren. Er 
hangt een mooie sfeer: het is donker, de maan 
is driekwart en schemert door dunne bewolking 
heen, her en der zien we nog wat sneeuwresten, 
het is windstil. Boven ons gakt een groep ganzen.
Benschop is rijk aan monumenten. Zo passeren 
we het landgoed Zeldenrust. Het hek hangt 
scheef en het gebouw oogt ook niet helemaal 
florissant meer, maar is dan ook gebouwd 
in het begin van de negentiende eeuw en 
is een Rijksmonument. Heel goed kunnen 
we het in het donker niet zien. Het scheve 
hek en de naam doen wat spookachtig aan.
Meerdere boerderijen met mooie rieten dak 
trekken onze aandacht. De poedersneeuw op 
het dak is nog niet gesmolten en her en der 
sieren zelfs ijspegeltjes de gekartelde randen 
van het dikke pak riet. Het is koud, maar als 
we stevig doorlopen hebben we daar geen last 
van. Rechts van ons ploegen enkele eenden 
door het dunne laagje ijs op de wetering. Luid 
snaterend wordt een groepje meerkoeten 
weggejaagd. Wat een drukte maken die met 

elkaar. Over de wetering zijn 
meerdere bruggetjes aangelegd. 
Soms niet breder dan een fiets- 
of looppad. Enkele zijn van hout, 
andere van steen en steeds is 
er een ander hekje zichtbaar. 
Niet alle bruggetjes zijn nog 
veilig: met rood-wit band of een 
rood-wit hek zijn ze afgesloten. 
We lopen tot voorbij de 
t-splitsing waar de Ir. F.E.D. van 
Enschedeweg overgaat in de  
Boveneind Zuidzijde. 

Daar bij het witte bruggetje draaien we om. 
Dat is het enige nadeel van zo’n lint-straat: je 
kunt geen rondje lopen. We lopen dezelfde weg 
terug. Vanaf die andere kant lijkt het toch weer 
anders. Een enkele fiets haalt ons in met een 
fel led-lampje. Een groepje sportieve joggers 
met lichtgevende vestjes zien we al van ver 
als bewegende kustwerken van reflecterende 
streepjes naar ons toekomen. We groeten en 
zij groeten terug. 

Na een stevig uur stappen komen we weer 
terug bij de beer. Opgefrist en met wat stramme 
kaken. Van het babbelen of van de kou? Laten 
we dat maar in het midden houden. 

Jolanda & Hans Lemcke

Wandelen langs de Benschopper Wetering



Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

The Careercoach ondersteunt u bij:

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

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



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

2. Broers/Zussen:  1 zusje: Femke 

3. Hobby’s: Paardrijden 

4. School: Horeca en Travelcollege  

Opleiding: Facilitair leidinggevende 

1. Naam:  
Sylvana van der Wal

5. Leukste vak op school: De 

praktijkvakken 

6. Ik heb een hekel aan: De winter 

7. Mijn favoriete sport: Paardrijden 

8. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon 

9. Ik lust geen: Groente 

10. Ik ben gek op: Pasta’s 

11. Ik word kwaad als: Iets wat ik graag wil 

me niet lukt

12. Een slechte eigenschap van mezelf: 
Snel de moed opgeven 

13. Mijn favoriete vakantie: Italië 

14. Mijn favoriete muziek: Nederlandse 

muziek 

15. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek.

16. Mijn favoriete app op mijn telefoon: 
WhatsApp 

17. Het leukste in het dorp: 
Schoonrewoerdse markt 

18. Dit wil ik worden: Facilitair 

leidinggevende op een vakantiepark 

19. Dit moet anders in het dorp: Ik zou 

het niet weten

20. Tip voor jongeren: Het leven is net 

een frikandel, je moet hem alleen zelf 

speciaal maken 

21. Volgende vragen aan:  Femke van der 

Wal 



NSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN INSTALLATIEBEDRIJF 

DEN BESTEN 

 
 

Voor al uw: 

 gas- en waterleidingen 

 sanitair – rioleringen 

 lood-, zink- en dakwerk 

 centrale verwarming 

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

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

 



Schoonrewoerd door de jaren heen
OPROEP!

Waar zijn de verhalen van vroeger gebleven?
Op die verhalen zitten we als redactie en als 
inwoners te wachten.

Zoals u misschien in de vorige Klepper hebt 
gelezen, heb ik een voorzet gedaan met een 
wat oudere foto. Het is de bedoeling om over 
de oude foto een leuk verhaal te vertellen, 
zodat wij nu wat meer weten over vroeger, 
want dat blijft altijd leuk.

Vraag binnen je familie of er foto’s en 
verhalen zijn. Bijvoorbeeld over de 
bijnamen in het dorp. Zoals Ad de … van de 

Wie zijn dit?

Welke familie is dit?

Waar keken ze naar?

Dagwinkel. Hoe komt die aan zijn bijnaam? 
Ook de familie Den Hartog van Overheicop.  
Volgens mij kunnen nog vele oudere mensen 
ons veel vertellen hoe het vroegere  leven in 
Schoonrewoerd  was.  Graaf nog eens diep in 
oude familiealbums.

Hierbij plaats ik wat foto’s uit de oude doos. 
Als ik u heb geprikkeld, dan kunt u contact 
met mij opnemen. Ik kom het verhaaltje en 

foto bij u ophalen, zodat we een 
hele leuke rubriek kunnen gaan 
maken voor jong en oud!
  
Hopelijk is nu de bedoeling van 
de rubriek duidelijk.

Rien Bambacht 
Pr. Amaliastraat 31 

0345-642267
doordejarenheen@

dorpskrantdeklepper.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 

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



Het koor Zout heeft afscheid genomen van 
haar dirigent: Polien Fijan. Dat gebeurde 
tijdens en na een prachtige Advent-
Samenzang op 20 december 2015. Na vele, 
vele jaren aan het koor Zout verbonden te zijn 
geweest, had Polien kort na de zomervakantie 
aangegeven dat ze zou gaan stoppen. Zij 
heeft met grote betrokkenheid en inzet het 
koor Zout opgestuwd tot een koor met een 
indrukwekkend  en bijzonder repertoire en tot 
verrassende zangprestaties.
 
Dat was tijdens die Advent-Samenzang ook 
duidelijk hoorbaar. Liederen in het Engels, 
Frans en oud Nederlands, melodieën van 
eeuwen terug afgewisseld met moderne 
arrangementen. Het was genieten van het 
grote koor, maar even zoveel van het klein 
koor, ook iets waar Polien mee is begonnen als 
extra uitdaging binnen het koor Zout. Hoewel 
de samenzang uiteraard een eerbetoon aan 
God is en het afscheid van Polien slechts een 
bijkomstigheid was, voelde dit optreden toch 
voor het koor en voor een groot aantal gasten, 
dat stiekem op de hoogte was gesteld van dit 
laatste optreden van het koor Zout met Polien, 
ook als een eerbetoon aan deze inspirerende 
dirigente. Ontroerend was de toegift van het 
koor met de woorden van Joseph Graham: 

A song of parting (een afscheidslied) 

Moge de echo’s van Gods muziek in je hart 

voortleven. 

Moge de woorden van de Heer je tot gids zijn op je 

(levens)pad.

Moge de blijdschap van het geloof je hart vullen met 

hoop

en moge Gods liefde je omringen, moge Gods liefde 

je omarmen

nu je gaat. Amen.

Na afloop van de samenzang is er uitgebreid 
nagepraat, zijn er herinneringen opgehaald 
en complimenten uitgedeeld. Bep van Zanten 
sprak Polien toe namens de Gereformeerde 
Kerkgemeente waar  het koor Zout altijd haar 
repetities heeft mogen houden. Het koor is 
met Polien enorm gegroeid en Polien gaf aan: 
“Ook ik ben gegroeid en vergroeid met dit 
koor. Toch is het dan op een gegeven moment 
tijd om te gaan…” 

Het koor Zout gaat door met een nieuwe 
dirigent: Willemdirk van de Berg. Dat zal vast 
veranderingen geven en nieuwe kansen bieden. 

Zout nam afscheid van Polien Fijan

Oranje
vereniging

Vrijmarkt
Zoals jullie in de vorige Klepper hebben kunnen 
lezen, willen wij een Koningsnacht houden 
(de avond voor Koningsdag) met een heuse 
vrijmarkt. 
Dus… ga snel de zolder op en zoek je mooiste 
spulletjes bij elkaar. Over de juiste tijden en 
plaats: houd de volgende Klepper in de gaten. 
Daarin komt het hele programma van de 
Koningsdag te staan. Ondernemers van ons 
dorp zijn natuurlijk ook van harte welkom op 
deze vrijmarkt.

Ledenvergadering
Wij houden onze ledenvergadering op 
Kalverweg 27 op donderdag 11 februari, 
aanvang om 20.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie 
Ieder jaar worden wij uitgenodigd op de 
nieuwjaarsreceptie van gemeente Leerdam. 
Ook dit jaar zijn wij er geweest. Het was een 
gezellige avond in de glasblazerij in Leerdam. 
Op de avond zelf gaven ze een demonstratie 
van het glasblazen en mocht je dit zelf 
proberen. 

Lampionnenoptocht
Het was voor ons best spannend of de optocht 
door kon gaan. De hele dag viel er erg veel 
regen, maar gelukkig werd het droog. Er 
kwamen al gauw een hoop kinderen die 
allemaal een vrolijk gekleurde lampion bij zich 
hadden. De brandweer was er ook dus we 
konden van start. 
We liepen onder begeleiding van de brandweer 
en een paar vrijwilligers door de straten van 

 

Wat Polien achterlaat, is een enthousiaste 
groep mensen die veel plezier beleven aan 
zingen en aan de uitdaging om nieuwe dingen 
te leren. Een groep mensen met warme 
belangstelling voor elkaar. Wij repeteren op 
maandagavond  van 19.30 tot rond 21.00 uur 
in De Lichtkring. U bent hartelijk welkom om 
dit eens mee te maken als u denkt: misschien 
is dit iets voor mij.  



r 

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)

 

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

 

 

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd 

 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 



ons dorp. De sirene was al van verre te horen 
en er stonden een hoop mensen voor het raam 
of op straat te kijken naar de vrolijke stoet 
met lichtjes. Het hele dorp werd doorkruist en 
toen we terug kwamen was er voor iedereen 
een beker warme chocolademelk of limonade. 
Het was een geslaagde avond.

Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar een aantal mensen 
die op Koningsdag voor ons pannenkoeken 
willen bakken. Het is een leuke traditie dat de 
kinderen van het dorp allemaal pannenkoeken 
komen eten op Koningsdag, maar dat kan 
natuurlijk niet zonder vrijwilligers die voor ons 
deze pannenkoeken bakken. 
Hebt u een uurtje tijd en zin? Meld dit dan bij 
1 van de bestuursleden. 
(Agnita de With, Andrea de Leeuw of Anca 
Spronk).

Wij gaan verder met de voorbereiding van 
onze Koningsdag. We hopen voor jullie weer 
een leuk, afwisselend en sportief programma 
te maken. Tot ziens op 1 van onze activiteiten!

Oranjevereniging Schoonrewoerd

‘De Koning van de Weide’ is door het 
Nederlandse publiek verkozen tot onze 
Nationale Vogel. Dit willen wij op een creatieve 
wijze vieren met de natuurbeheerders van 
de toekomst. Daarom organiseren wij een 
tekenwedstrijd voor kinderen van 5 t/m 
12 jaar met aansluitend een expositie van alle 
Grutto-inzendingen op 4-5 juni 2016.
 
Deze wedstrijd kan georganiseerd worden 
door de financiële bijdrage van de ‘Vrienden 
van de Grutto’. Wij nodigen u uit om aan te 
sluiten bij de ‘Vrienden van de Grutto’ voor 
een eenmalig bedrag van minimaal € 5,- (extra 
euro’s zijn uiteraard welkom). De opbrengst 
van deze oproep wordt volledig gebruikt voor 

de organisatie van de tekenwedstrijd en de 
expositie: 
 - drukwerk en verspreiding van de 

deelnameformulieren, 
 - attenties voor de prijswinnaars 
 - presentatie van alle inzendingen. 

... en mochten we budget over houden, 
dan doneren wij dit aan een kleinschalig 
vogelproject in de Vijfheerenlanden. 

De kinderen die wij via de school en de 
bibliotheek zullen benaderen om deel te 
nemen aan deze wedstrijd, zijn woonachtig 
in de gemeente Leerdam met de dorpen 
Schoonrewoerd, Kedichem en Oosterwijk. 
En daarnaast zijn ook de inzendingen van 
kinderen uit een ander woongebied van harte 
welkom. 

De ‘Vrienden van de Grutto’ is een tijdelijk 
initiatief, speciaal om aandacht voor onze 
Nationale Vogel te vragen bij de jeugd. Wilt u 
zich aansluiten? Stuur dan een mail naar: 
vriendenvandegrutto@ziggo.nl 

Met vriendelijke groet, 
Anja Middelkoop, Millingen aan de Rijn 

Bas Middelkoop, Schoonrewoerd 

Erik van Ommen maakte op 
verzoek van de Vogelbescherming 
en het VARA-Programma 
‘Vroege Vogels’ het
logo van de 
Nationale Vogel. 
Hij ondersteunt ons 
initiatief en zit ook in de jury 
van de tekenwedstrijd. 

Het logo van ’Vrienden van de Grutto’ werd 
mogelijk gemaakt door fotografe Roeselien 
Raimond. 



Op donderdag 10 december jl. was de grote 
boom al gearriveerd op het Dorpsplein en op 
zaterdagmiddag 12 december gingen we de 
boom versieren. De hele dag was het droog 
geweest, maar helaas: vanaf 15.00 uur begon 
het te regenen en aardig hard te waaien. 
Jammer, want je bent altijd bang dat er dan 
minder dorpsbewoners op komen dagen. 
Op het Dorpsplein aangekomen stonden de 
partytenten er al, de boom met verlichting 
stond er klaar voor en het plein was afgezet 
met rood-wit lint.

Al snel kwamen de eerste kinderen aan 
die zin hadden om knutselwerkjes te gaan 
maken. Leontine had uiteraard weer van 
alles meegenomen en zo kon de jeugd aan 
de slag. De breiclub deed het dit jaar met de 
spullen van vorige jaren maar begon ook al 
snel met het versieren, de ladderwagen van de 
brandweer was er nog niet maar onderin kon 
al wat opgehangen worden. Ook Stevan Abbel 
was inmiddels met zijn vuurschaal gearriveerd 
en ging voor wat warmte zorgen. Het zag er al 
gauw gezellig uit en ook Adri van Beuzekom 
kwam om wat muzikale ondersteuning te 
geven door het spelen van kerstliedjes. De 
ladderwagen was er nog steeds niet, dus 
toch maar weer even bellen, maar hij was 
onderweg.
 

Ook burgemeester Rinus Houtman en 
wethouder Teus Meijdam waren gearriveerd 
en zouden om 17.00 uur de lichtjes aansteken. 
Na een korte toespraak door de DVS is dit 
ook zo gebeurd en konden de burgemeester 
en Gerrie Visser van de breiclub met de 
ladderwagen naar boven om de versiering erin 
te hangen. Inmiddels was het plein toch aardig 
volgelopen en werd iedereen getrakteerd op 
warme chocomel, glühwein, limonade, warme 
hapjes en natuurlijk een heerlijk stukje kaas 
van Royal Bel Company. Zij vierden dit jaar 

hun 100-jarig 
bestaan en 
trakteerden 
daarom op 
kaas. Dit werd 
door iedereen 
heel erg op 
prijs gesteld 
en wij willen 
hen natuurlijk 
nog van harte 
feliciteren met 
hun predicaat 
Royal.

Een uur later 
was de boom 
al prachtig 
versierd en 
een ware 
aanwinst voor 
het Dorpsplein. 
Onze dank 

gaat uit naar Geuf Middelkoop die de boom 
geregeld heeft en een oogje in het zeil 
houdt. Hij hangt ook versiering die eruit 
waait weer keurig netjes in de boom terug 
en op oudejaarsdag hebben Geuf en Jan de 
Jong de boom weer keurig afgetuigd en alles 
opgeruimd. Alle versiering wordt bij Geuf in de 
schuur opgeslagen.

Tot slot wil ik de aanwezige dorpsbewoners 
hartelijk bedanken voor hun komst en 
misschien mogen wij u/jullie volgend jaar ook 
bij de boom ontmoeten.

Gera de Jong
DVS                

Kerstboom versieren
op het Dorpsplein





“Fijn dat ik nog thuis kan 
blijven wonen”
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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. 

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

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



Hope for Dobirca
Afgelopen december mochten we weer in 
Roemenië zijn. Deze tijd stond in het teken van 
het komende Kerstfeest, delen en uitdelen. 
We vertrokken in december met  volwassenen 
richting Roemenië en na een voorspoedige 
vliegreis kwamen we aan op de “Schaapspoort” 
waar we warm werden verwelkomd door Frits 
en Tineke. 

Dinsdagmorgen ontmoetten we eerst 
de kinderen uit het dorp Garbova (de 
kleuterschool) Samen met hun juff en komen 
ze bij ons het Kerstfeest vieren. We zetten 
wat lekkers op tafel en limonade. De kinderen 
zingen uit volle borst de Kerstliederen. 
Aansluitend wordt het Kerstverhaal verteld 
en wordt er ademloos geluisterd. En voordat 
ze naar huis gaan mogen we de kinderen 
verblijden met een gevulde schoenendoos. 
Wat geweldig om al die blije gezichten te zien.

En dan is het tijd om boodschappen te 
gaan doen. Naar de Lidl  kar,  karren of... 
? Flessen olie, 200 pakken bloem, 150 
kg suiker, 100 stukjes zeep en misschien 
denkt u: wat gaan ze daar mee doen? 
We maken boodschappenpakketten om na 
deze na verschillende samenkomsten weer uit 
te delen. 

Dinsdagavond zijn de mannen en vrouwen uit 
Garbova uitgenodigd. De tafels staan keurig 
netjes gedekt. Maar hoeveel zullen er komen?
Ze druppelen binnen en om 18.00 uur zit de 
zaal vol  met 150 mensen. Een bont gezelschap 
van typische zigeuners en Oost-Europeanen. 
Wij zorgen voor de bediening, want door de 

kokkin Lanutsa is een heerlijk Kerstmaal 
bereid. Zo bijzonder om juist tijdens deze 
avonden Gods woord te delen, te zingen en 
voor elkaar te bidden. En als we ze dan niet 
met lege handen naar huis hoeven laten gaan, 
wordt ons hart vervuld met dankbaarheid.

Woensdagmiddag hebben we ons voorbereid 
op een vrouwenmiddag in Dobirca. Er zijn 
honderden voedselpakketten ingepakt en 
nog wat boodschappen gedaan. Na de 
middag komen we aan in Dobirca. Terwijl 
het buiten net rond het vriespunt is, zijn 
de kachels in het “dorpshuis” aangestoken 
om de eerste kou een beetje te verdrijven. 
En terwijl de kinderen van de kerk zich 
voorbereiden op de uitbeelding van het 
Kerstverhaal, druppelen de bezoekers binnen. 
Tientallen vrouwen zakken -gehuld in hun 
oude jas of kapotte schoenen- neer op de 
houten banken. De een trek de hoofddoek nog 
wat strakker, terwijl de ander zich een beetje 
warmt bij de kachel. Er zijn 180 vrouwen 
binnen en wat luisteren en kijken ze ademloos 
naar de tieners die het Kerstevangelie in 
woord en beeld laten zien. Hier en daar zie je 
een traan glijden over een gerimpelde wang. 
Wat een boodschap dat Gods liefde zo groot 
is dat Hij Zijn Zoon zond, ook voor zigeuners 
in Dobirca.  En aan het einde gaan ook deze 
vrouwen niet met lege handen naar huis: een 
gevulde tas voor thuis met bloem, olie, suiker, 
zeep… We krijgen dankbare handen en als je 
gekust wenst te worden, heb je zo een paar 
natte wangen. Wat een vreugde om zo te 
mogen delen.
 
De volgende morgen stonden we om 6.00 uur in 
de keuken om brood te smeren. Deze ochtend 
zijn mensen uitgenodigd om te komen ontbijten. 
Honderden boterhammen worden belegd met 
Nederlandse kaas, ei,  jam en chocoladepasta. 
We hebben geen idee hoeveel mensen er komen, 
maar we houden rekening met circa 250 mensen.  



En terwijl het ontbijt pas om 9.00 uur begint, 
staan de eersten om 7.45 uur al voor de deur. 
En terwijl we hun steenkoude handen schudden 
vertellen ze dat ze drie uur hebben gelopen 
om hier te zijn. Na het uitgebreide ontbijt 
vertrekken ze om 11.00 uur weer richting 
hun eigen dorp Jina. De kinderen ontvangen 
een schoenendoos. Wat mooi om te zien dat 
buiten de poort het elastiek van de doos wordt 
gehaald en snel wordt gekeken wat er in zit. 
Knikkers, schriften, stiften, … snel de doos 
weer dicht en naar huis. 

Wat doen wij? Wij danken God dat 
we hier aan mee mogen werken om 
iets van Zijn liefde te laten zien. 
En dan toch maar weer naar de Lidl om weer 
boodschappen te gaan halen, want we willen 
niet tekort komen. 

Graag gaan we op bezoek bij mensen. Maar 
wat een trieste bedoening bij veel gezinnen. 
Geen hout voor de kachel, geen eten, geen 
elektriciteit. Het is onmogelijk voor ons om dit 
allemaal op te lossen. We willen deze mensen 
bemoedigen door er te zijn, een tas met 
boodschappen achter te laten. En we zijn altijd 
welkom. 

Deze middag zijn de mannen uitgenodigd 
voor de Kerstfeestviering. Wanneer je 5 
zigeunermannen bij elkaar zet, zijn ze 
het zo oneens. Zet er dan eens 25 bij 
elkaar, wat dan? Maar deze middag zaten 
er 150 bij elkaar. Wat moet dat worden? 
Maar als ook deze middag de kinderen het 
Kerstevangelie laten zien en horen, gebeurt 
er het ongelofelijke. Doodstil en ademloos 
zitten 150 zigeunermannen te luisteren naar 
deze boodschap van redding. En terwijl ze 

zich uitstrekken om maar niets te hoeven 
missen van wat ze zien en horen, zie ik hier 
en daar dat de eeltige hand door het gezicht 
wordt gehaald om de traan weg te vegen. 
En terwijl ze naar huis gaan, worden we 
bedankt voor deze geweldige middag en voel 
ik nog de ongeschoren wangen die ook mij uit 
dankbaarheid kusten. 

Zaterdagmiddag was wel een van de mooiste 
middagen. Circa 180 kinderen uit Dobirca 
waren gekomen om te zingen, te luisteren en 
te ontvangen. Wat heerlijk om tussen deze 
kids te zitten. Omdat we elke maand in Dobirca 
komen zijn we inmiddels geen onbekenden 
meer. Trajan met zijn team deed het 
Kerstverhaal d.m.v. een poppenspel; wat een 
feest. De kinderen genieten ervan. Tussendoor 
worden de kinderen door ons getrakteerd op 

een zakje met snoepjes 
en een bekertje drinken. 
Daarna werden de 
kinderen verrast met een 
schoenendoos, gevuld 
door de kinderen van de 
basisschool uit Zijderveld 
en Woudrichem. Wat zijn 
ze er blij mee!

Zondag onze laatste dag. 
We mochten getuigen zijn 
van een doopdienst. Drie 
volwassenen mochten in 
de afgelopen maanden tot 
geloof komen. We mogen 
zien dat God ook met Zijn 
werk in Dobirca doorgaat. 
We kijken terug op een 

hele drukke week, waarin we misschien 1000 
mensen hebben ontmoet, en veel hebben 
mogen uitdelen. Uitdelen van wat familie, 
vrienden, gemeenteleden, dorpsgenoten, en 
anderen aan ons hebben gegeven. Hartelijk 
dank daarvoor!! Zonder uw hulp kunnen wij 
dit werk niet doen.

Hope for Dobirca 2016. Een nieuw jaar 
ligt voor ons en we kijken ernaar uit om 
onze ideeën in Dobirca verder uit te gaan 
werken. Maandelijks zullen we in Dobirca 
zijn en verlangen we ernaar om de gezinnen 
te ondersteunen met praktische hulp. In het 
voorjaar zullen we bij een aantal gezinnen de 
groentetuin mee aanleggen en ze begeleiden 
om er iets moois van te maken. Met de ger. 
Kerk uit Almkerk wordt gewerkt aan het project 
Kip en Ei, waarbij we een aantal kippenhokken 
zullen plaatsen en deze van een tiental kippen 



voorzien. De eieren kunnen worden gegeten en 
verkocht en op deze manier hopen we hen in 
hun eigen levensonderhoud te leren voorzien.

Financiën. We zijn heel dankbaar voor de steun 
die we van velen ontvangen. Familie, vrienden, 
kerken dorpsbewoners; via allerlei kanalen 
ontvangen we giften. Als we alleen al aan 
de collecte van de Kerstnachtdienst denken, 
verwondert dat ons. Zo’n groot bedrag door 
u alleen bijeen gebracht. Misschien staat het 
spaarpotje Hope for Dobirca nog wel ergens 
bij u op de kast. Ondertussen hebben we het 
eerste gevulde spaarhuisje al binnen. Alles 
kon er niet eens in zoveel was er gespaard. 
Wat zou het mooi zijn als we in de komende 
tijd nog meer spaarhuisjes mogen ontvangen. 
Alleen met uw hulp en steun kan dit werk 
doorgaan. We vragen u dan ook om ons werk 
fi nancieel te blijven steunen.

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer 
NL83RABO0305164732 tav Hope for Dobirca. 
Hartelijk dank voor uw steun. 

Wat kunt u nog meer doen? We vragen uw 
gebed voor het werk in Dobirca. Daarnaast zijn 
we voor ons tuinproject opzoek naar bruikbaar 
tuingereedschap. Spaden, schoff els, harken, 
pootschepjes, snoeischaren … etc. Wanneer 
u hiervan nog iets hebt staan wat u zelf niet 
meer gebruikt, dan kunt u dit afgeven bij ons 
thuis: Kortgerecht 36.

We danken u voor uw betrokkenheid en 
meeleven en wilt u het blijven beleven, volg 
ons dan op facebook en word vriend van 
facebook/hopefordobirca.nl

Jan en Marjan Meerkerk

Is er plaats voor mij…?
Nou in De Gereformeerde Kerk en De 
Lichtkring was bijna geen plaats meer op de 
avond van de Kerstnachtsamenkomst. Zoveel 
mensen waren er gekomen. Traditiegetrouw 
werd deze samenkomst voorbereid door de 
Gereformeerde en de Hervormde Kerk van 
Schoonrewoerd en het was heerlijk om te 
zien dat dat een traditie is die veel mensen 
aanspreekt.

Het thema van de Kerstsamenkomst was dit 
jaar wel heel passend bij deze tijd: zoveel 
mensen zijn op zoek naar een plaats. En of je 
nu wel of niet vindt dat vluchtelingen hier een 
plaats zouden moeten krijgen, iedereen snapt 
dat mensen oorlogsgebied ontvluchten, dat 
mensen die geen voedsel meer hebben op zoek 
gaan naar waar nog wel voedsel is. Mensen 
zoeken een veilige, prettige verblijfplaats.
Niet alleen een woonplaats, vertelde dhr. 
Meerkerk ons in de Kerstnacht. Mensen zoeken 
een welkom, erkenning en liefde. Plaats maken 
voor elkaar, betekent veel meer dan alleen 
letterlijke ruimte maken. Dat is niet makkelijk. 
Het is wel die mooie opdracht die Jezus ons 
geeft. Hij deed het ons voor: kwam op aarde 
als arm kind en vroeg niet veel meer van ons 
dan liefde. Willen wij Zijn liefde ontvangen, 
een plaats geven?

Het gelegenheidskoor zong prachtige liederen: 
“Lang geleden in de nacht in het oude 
Bethlehem, toen Jozef zijn Maria bracht, was 
daar geen plaats voor hen…” Met in het refrein 
die waardevolle woorden: “…bij mensen zoekt 
Hij woning…”. Ook de grootheid van God werd 
bezongen, met trompetten erbij, dat klonk 
echt groots. Adri van Beuzekom heeft met het 
koor de liederen ingestudeerd en je kon zien 
dat er met plezier en bezieling werd gezongen. 

De collecte was voor  ‘Hope for Dobirca’, Hoop 
voor Roma gezinnen in Roemenië, waar Jan en 
Marjan Meerkerk zich al meer dan 15 jaar voor 
inzetten. Ook de gadget die aan iedereen werd 
uitgedeeld aan het eind van de samenkomst 
stond in het teken van deze arme mensen 
in Roemenië: een plaat van een huisje. Dat 
huisje kun je uitknippen en vouwen tot een 
heus miniatuurhuisje met in het dak een gleuf 
zodat het  als spaarpotje gebruikt kan worden.

Hoop doorgeven, elkaar een plaats bereiden, 
elkaar zien en (h)erkennen, samen Kerst 
vieren in ons eigen dorp: Schoonrewoerd. Wat 
een rijkdom.
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De toestemming van de Provincie is binnen en 
de plannen zijn klaar. Met - waar mogelijk - uw 
hulp en de medewerking van de leerkrachten en 
ALLE LEERLINGEN van de Noachschool willen 
we de tunneltraverse een leuke opknapbeurt 
geven. Leerlingen die op een basis- of school 
voor bijzonder onderwijs buiten Schoonrewoerd 
gaan, zijn ook van harte welkom mee te doen. 
Aanmelden bij de directie van de Noachschool 
of Leontine Verkerk.

Er is veel hulp nodig! We rekenen op 
assistentie van ouders en ook niet-ouders zijn 
welkom. 
 - De tunnel wordt door de gemeente gereinigd.
 - Daarna gaat Thea op verschillende hoogtes 
met krijt wolkachtige vormen tekenen.

 - In deze vormen moet een coating, een 
voorstrijklaag worden aangebracht

 - Daarna moeten deze vormen, met de 
verzonken rechthoeken ertussen, in een 
kleur beschilderd worden. Bij het schilderen 
van de lagere vormen gaan ook de kleuters 
meedoen.

De gemeente verzorgt afzethekken, 
verkeersborden en vestjes. Maurits 
Oudenaarden 
heeft toegezegd 
steigermateriaal te 
leveren en Gerard 
Uppelschoten reikt 
een helpende hand.

Op school gaat het 
als volgt:
 - De leerkrachten 
krijgen een 
workshop, 
waarbij ze zelf 
de 3 opdrachten 
gaan uitvoeren, 
die de kinderen 
later ook krijgen.

DE OVERHEICOPTUNNEL 
GAAT ER LEUKER OP WORDEN! 

 - 3 opeenvolgende vrijdagen gaat Thea alle 
kinderen deze lessen uitleggen, die ze 
vervolgens met hun eigen leerkracht in de 
klas uitvoeren. 

Dit alles als voorbereiding op het “echte” werk.

Het echte werk:
 - Daarna gaan groepjes van 5 á 6 leerlingen 
hun eigen creatie maken op één van de 

“wolken” op de tunnelwand. Het idee is, dat 
ze allemaal een willekeurige speelse vorm 
maken en daar een grappig wezentje van 
maken. Een opdracht die door alle kinderen 
vanaf groep 3 uitgevoerd kan worden.

 - Hierover moet dan ook weer een coating 
komen, een blanke toplaag, zodat het er zo 
lang mogelijk goed uit blijft zien.

DVS denkt over een leuke afsluiting van dit 
project en inwijding van de tunnel, met 
iedereen.

Leontine Verkerk (06 5177 6139)
Thea Zwije



Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en 
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhouds-
beurten 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  * trilplaten
 Bertolini  * tuinfrezen, vingerbalkmaaiers, veegbezems, e.d.
 Rotec  * doorslijpschijven (staal, steen, beton en rvs)
     * boren (hout, ijzer, beton en staal)
 Castelgarden * grasmaaiers (loop- en zitmaaiers)
     * houtversnipperaars
     Makita  * bosmaaiers
     * kettingzagen

 

 

 

Particuliere verkoop van  
bomen, struiken en hagen. 

Aan de Diefdijk 18 te Schoonrewoerd 
 
Verkoop van allerlei soorten zoals: 

 Dakplantaan 
 Beukenhaag 
 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 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van de Noachschool
De eerste Klepper van het jaar 2016
Een nieuw kalenderjaar ligt voor ons. Wat 
gaat het ons brengen? Het jaar begon voor 
de school met goed nieuws en toch ook wel 
weer een teleurstelling: De gemeenteraad 
van Leerdam stemde unaniem voor krediet 
voor de sloop van de Noachschool en het 
gereedmaken van de Regenboog, maar kon 
door omstandigheden nog geen beslissing 
nemen over het vrijmaken van het krediet voor 
de nieuwbouw van de nieuw te bouwen school. 
Maar, op 4 februari 2016 zal de gemeenteraad 
hierover hopelijk een beslissing nemen. Als de 
gemeenteraad krediet voor de nieuwbouw van 
de Noachschool verstrekt, gaan we op 18 en 
19 februari aanstaande al verhuizen naar de 
Regenboog. Mocht op 4 februari die beslissing 
niet genomen worden, wat ik niet verwacht, 
dan blijven we tot na het broedseizoen van 
de ooievaars en vleermuisjes, in het huidige 
gebouw.  Als u dit leest is de beslissing dus als 

het goed is al door de gemeenteraad genomen. 
We gaan ervan uit dat het krediet er is en dat 
we dit jaar echt gaan bouwen! 
Maar eerst een nieuwe Klepper. Gaat u er maar 
eens lekker voor zitten! Veel leesplezier met 
een kijkje in onze dorpsschool!  

Schaatsbaan de Noachschool… eindelijk!
In het onderwijs maken we veel plannen. 
Sommige voor de korte termijn en andere 
voor de langere. Toen we in oktober 2013 het 
schoolplein gingen renoveren hebben we heel 
goed nagedacht over het gebruik van dit nieuwe 
veldje. Naast een kunstgrasmat werden er ook 
voetbaldoeltjes geplaatst en kunnen we op het 
veld in een handomdraai twee volleybalveldjes 
maken. Maar… we hebben het veld ook zo 
gemaakt dat we, als er een vorstperiode 
aanbreek, het veld snel kunnen veranderen 
in IJsbaan De Noachschool. Dan moet het 
natuurlijk wel vriezen…  Op dat moment hebben 
we drie winters moeten wachten… Maar als het 
dan gaat vriezen slaan de kriebels toe. Hoewel 
we maar drie dagen vorst hebben gehad is 
het Willem Middag en ondergetekende toch 
gelukt om de kinderen van Schoonrewoerd te 
laten schaatsen op natuurijs. Dat was best wel 
bijzonder, want zelfs het Algemeen Dagblad 
stuurde op dinsdagavond hun fotograaf 
richting de Kerkweg 3a.  

Op dinsdagavond om half zeven druppelen de 
eerste schaatsers het plein op. Snel worden 
de schaatsen aangedaan om als eerste het 
gladde ijs op te gaan. De lichtjes staan aan, 
er staat gezellige schaatsmuziek aan en de 
chocolademelk (door de Dagwinkel geleverd) 
is bijna warm! ’s Middags was er nog door veel 
ouders koortsachtig gezocht naar een paar 
passende schaatsen, want voor de meeste 



kinderen was het toch wel een aantal jaren 
geleden dat ze op natuurijs hadden gestaan. 
Rond zeven uur zijn er meer dan 100 kinderen 
en wel 60 ouders op het plein. Het is een drukte 
van belang. Er wordt langs de kant gekletst, 
gedronken, kennisgemaakt, foto’s en filmpjes 
gemaakt voor het archief of voor op Facebook, 
gelachen, gespeeld en vooral veel geschaatst. 
Wat een feest! Gelukkig zijn er ook een aantal 
oud- leerlingen die herinneringen ophalen over 
‘vroeger’. Jammer dat de vorstperiode zo kort 
duurt, maar deze ervaring is weer onvergetelijk! 
Moe maar voldaan gaan de kinderen om half 
negen naar huis. Met een aantal vrijwilligers 
wordt de schaatsbaan geveegd en voorzien van 
een nieuw laagje water, om de scheuren weer 
dicht te maken. Het was weer als vanouds! U 
zult begrijpen dat we er alles aan gaan doen 
om het sportveld ook voor de nieuwe school 
te behouden, want een schaatsbaan op je 
schoolplein is toch uniek?!  

Omzien naar elkaar - 
Kerststukjes
Ook dit jaar hebben de 
leerlingen van groep 4 t/m 8 
kerststukjes voor de ouderen 
van het dorp gebracht. Met 
deze activiteit wilden we 
laten zien dat we elkaar in 
Schoonrewoerd niet vergeten 
en dat, hoe jong of oud(er) 
we ook zijn, we elkaar nodig 
hebben en elkaar blij kunnen 
maken.
’s Morgen hebben de leerlingen 
onder begeleiding van veel 
hulpouders de kerststukjes, 
dankzij het uitzonderlijke 
weer, op het schoolplein 
gemaakt. De stukjes die klaar 

waren werden in de school gezet. Er hing een 
heerlijke dennengeur. Rond half twaalf hadden 
we 140 kerststukjes en werd alles in een mum 
van tijd weer opgeruimd en schoongemaakt. 
Ondertussen hadden de kleuters en de 
leerlingen van groep 3 kaartjes gekleurd die 
we aan de kerststukjes deden. 
Om kwart over één verzamelden we eerst op 
het plein en daarna brachten we de kerststukjes 
naar de ouderen van ons dorp. Wat een feest 
was dat!  

Kerstviering in de Dorpskerk
Op donderdag 17 december vierden we met 
elkaar de geboorte van de Heere Jezus. De 
Dorpskerk zat afgeladen vol! Ook dit jaar kreeg 
elk gezin weer twee toegangskaarten voor de 
viering, omdat er niet genoeg plaats was om 
iedereen in de kerk te herbergen. Dat is best 
jammer. Gelukkig heeft een heel aantal mensen 
bij het oefenen in de kerk al kunnen genieten 
van de liederen die door de leerlingen werden 



gezongen. Na afloop hebben 
we toen koffie en thee met 
elkaar gedronken. Het was 
fijn om elkaar te ontmoeten. 
Tijdens de viering hadden de 
leerlingen een belangrijke 
taak; iedere groep zong 
een lied, verzorgde een 
declamatie en een aantal 
leerlingen bespeelde 
een instrument in het 
schoolorkest onder leiding 
van Ard-Jan Kaan en juf Els. 
Enkele andere leerlingen 
waren een Bijbelse persoon 
uit de familielijn van de 
Heere Jezus uit het Oude 
Testament. Zij vertelden ons 
hoe God hun leven leidde, 
voor hen zorgde en hen niet losliet ondanks 
hun fouten. De viering is op 92 adressen live 
meegekeken. Op www.kerkdienstgemist.nl bij 
Schoonrewoerd kunt u de viering (nogmaals) 
bekijken. 

Samen staan we sterk!
Groep 8 heeft op vrijdag 27 november 
meegedaan aan het volleybaltoernooi in 
Asperen. Wat een geweldige avond werd 
dat. We deden mee met twee teams. Van 
de leerlingen die niet meededen gingen er 
veel mee als supporters of fotograaf! Wat 
speelden de teams goed! Ons ene team mocht 
voor de plaatsen 1 t/m 4 spelen en er werd 
door iedereen, ouders en medeleerlingen, 
hartstochtelijk aangemoedigd. Ondanks ons 
goede spel, lukte het net niet om de finale te 
winnen…, maar wel een mooie tweede plaats! 
Na afloop hebben we het op school met z’n 
allen gevierd met een heerlijk patatje! Het was 
weer een geweldige avond! 

Actie Voedselbank
Op school vierden we met elkaar de dankdag. 
Een dag in het jaar om met elkaar stil te staan 
bij alles wat we het afgelopen jaar van de 
Heere God hebben gekregen! En dat is heel 

veel; gezondheid, een fijne sfeer, 
een leuke school, leerlingen en 
meester en juffen. Het is fijn om 
op om dankdag, uit dankbaarheid, 
ook iets voor de ander te kunnen 
betekenen. Daarom hebben we dit 
jaar een actie voor de Voedselbank 
gehouden. De leerlingen brachten 
veel etenswaren mee naar school. 
We haalden met elkaar 4 overvolle 
boodschappenkarren op! De 
boodschappen werden feestelijk 
overhandigd aan medewerkers 
van de Voedselbank Leerdam.  

Inschrijven nieuwe leerlingen
De keuze van een goede basisschool voor 
uw kind kan een lastige keuze zijn. Graag 
gaan wij met u in gesprek om te kijken of de 
Noachschool het voor u is. Op woensdag 10 
februari 2016 bent u daarom van harte welkom 
op de open morgen van de Noachschool. We 
vinden het fijn u te ontmoeten en willen u 
graag de Noachschool ‘in bedrijf’ laten zien. 
Kom gerust met uw kind(eren) een kijkje 
nemen in verschillende groepen en ‘Proef de 
Noachschool’. Als u na afloop meer informatie 
wenst om een goede keuze te maken, plannen 
we met u een vervolggesprek. Op deze 
morgen kan uw kind ook ingeschreven worden 
op school. 
De traditionele inschrijfavond hebben we 
laten vervallen, omdat daar de laatste drie 
jaar nauwelijks gebruik van werd gemaakt. 



Natuurlijk kan de inschrijving ook op een ander 
moment plaatsvinden, ook als u al kinderen 
op de Noachschool heeft! Voorwaarde is wel 
dat uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft. Neem 
een kijkje op de website: www.noachschool.nl 
voor meer informatie over onze school.

De Vreedzame school
Onze school voert dit schooljaar het programma 
van De Vreedzame School in. Dit programma 
wil een bijdrage leveren aan een positief 
sociaal klimaat en de vorming van actieve en 
‘betrokken’ burgers. 
De ouders, maar ook wij als leerkrachten hebben 
de taak om onze kinderen voor te bereiden 
op een maatschappij, die gecompliceerd is. 
Een maatschappij waarin niet alleen lezen 
en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar 
ook sociale vaardigheden. De Vreedzame 
School wil de kinderen hierop voorbereiden. 
De school als een mini-maatschappij biedt de 
kinderen de gelegenheid om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen. 
Met het programma van De Vreedzame School 
leren de kinderen om op een positieve manier 
met elkaar om te gaan. De kinderen leren 
op een democratische manier beslissingen te 
nemen, zich verantwoordelijk te voelen voor 
en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer 
en de gang van zaken in de groep en de school. 
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee 
uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook 
voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan 
worden.

Tunnelproject
In samenwerking met de Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd (DVS) hebben we het plan 
opgevat om de tunnel onder de provinciale 
weg om te gaan toveren tot een heus 
kunstwerk. Alle leerlingen van het dorp, dus 
ook de kinderen in de basisschoolleeftijd die 
op scholen buiten Schoonrewoerd zitten, 
mogen hieraan meedoen. In deze Klepper 
vindt u meer informatie over dit project. Met 
dit project willen we als school laten zien dat 
we onderdeel zijn van de leefgemeenschap 
van ons mooie Schoonrewoerd.

De voorjaarsvakantie is alweer in zicht. Ik hoop 
u in april weer mee te laten genieten van de 
actualiteiten op onze toch wel unieke school.

Hartelijke groeten en tot ziens, 
namens alle collega’s,

Kees de Korte, directeur Noachschool

Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Winter, nou ja, in december was het soms 
warmer dan in de herfstvakantie. De 
warmterecords werden gebroken volgens 
het KNMI. Dat blijft ook voor de natuur niet 
zonder gevolgen: de bollen komen al volop 
op en bloeiende narcissen zijn al her en der 
te bewonderen. Ook vogels denken dat het 
al voorjaar is: er wordt gezongen en ik heb 
al wat nestmateriaal zien langskomen in de 
snavel van ijverige vogeltjes. 

Toch kan het nog heel guur en naar weer 
worden. In het noorden was de ijzel toch een 
onaangename verrassing. We zullen moeten 
afwachten. In de Schaapskooi hebben we voor 
druilerige of koude avonden van de winter een 
mooi donderdagavondprogramma:

11 februari komt Hans de Braal. Hij maakte 
een reis naar Israël. Uiteraard kun je dan niet 
om cultuur en religie heen, maar juist ook de 
natuur in Israël is prachtig. Bloemen, vogels, 
zoogdieren en landschappen heeft Hans 
vastgelegd. De kurkdroge Negev woestijn 
vormt een groot contrast met de bronnen van 
de Jordaan. De Middellandse Zee geeft weer 
een ander beeld. Kom en laat u verrassen.

25 februari laat Gerard de Kroon, 
internationaal erkend ornitholoog ons 
kennismaken met de waterral. Gerard heeft 
de rallen uitgebreid bestudeerd. Van IJsland 
tot Japan strekte zijn onderzoeksgebied en 
dat leidde tot de ontdekking van meerdere 
‘families’. Een avond dus waar u beslist wijzer 
van wordt.

10 maart gaan we naar Afrika met Johan 
Elzenga. We trekken mee met Johan over de 
open vlaktes van Oost Afrika en het ‘bushland’ 
van Zuidelijk Afrika. De grote katten: de leeuw, 
de luipaard en het jachtluipaard gaan we zien, 
maar ook minder bekende roofdieren zoals de 
Afrikaanse wilde hond. Een avond over leven 
en dood.  

24 maart laat Fred de Gier ons de natuur 
in eigen land zien: omgeving Nijmegen. Fred 
is een landschapsfotograaf en geoloog. Die 
combinatie maakt dat we naast prachtige 
beelden tijdens deze avond ook veel te weten 



5 oktober 2015
Mik Rens
Zoon van Bernard en Marrit Zijderveld

gaan komen over de ontstaansgeschiedenis 
van dit mooie deel van het rivierenland van 
Nederland.  

Naast deze donderdagavonden is er natuurlijk 
nog veel meer te beleven: u kunt meedoen 
met de wilgenknotploegen, u kunt lekker 
wandelen achter de Schaapskooi en dan even 
een kopje koffie of een lekker glas sap drinken 
in de Schaapskooi. Er is weer een mooie 
tentoonstelling, Er zijn excursies waarbij u zich 
kunt aansluiten. Als u alles wilt weten: kom naar 
de Schaapskooi en kijk in het verenigingsblad: 
De Domphoorn, of neem een abonnement. 
Op de website vindt u informatie: 
www.natuurcentrum.nl

Familieberichten

Geboren

3 oktober 2015
Aram (Marinus)
Zoon van Paul en Leonie Mourik, 
broertje van Joah

16 december 2015
Talitha Jojanne
Dochter van Sjon en Marit Sterk,
zusje van Andreas, Dave, Bram en Elaine



gratissample.nl 
Probeer gratis de nieuwste producten 

 
Ad en Tineke’s dagwinkel gaan weer een iets nieuws doen. 

 
Wij presenteren uw: gratissample.nl 
 

 Een online platform waarop U gratis producten kunt aanvragen 
 Dit gratis product wordt in onze dagwinkel geleverd. 
 U haalt dit gratis artikel in onze dagwinkel op en probeert het uit. 

 
Meld u aan op:  https://www.facebook.com/gratissample 
 

Gratis sample voor iedereen 
Hoe geweldig is het om etenswaren, huishoudartikelen en testproducten geheel 
gratis thuis uit te proberen. Of je nu een liefhebber bent van frisdrank of snoepgoed, 
je bent bij www.gratissample.nl  aan het juiste adres om ze gratis te proeven en te 
proberen. Onze gratis sample producten zijn voor iedereen beschikbaar, maar zorg 
dat je er snel bij bent. Onze sample artikelen zijn slechts in beperkte oplage 
beschikbaar, dus Op = Op! Mis je kans niet en vraag direct je 
favoriete gratis samples aan! 

Elke week nieuwe gratis samples 
Mis nooit meer een gratis sample door ons te volgen op Facebook en door 
ons wekelijkse aanbod bij te houden op onze website. Wij zijn dagelijks op zoek 
naar de meest aantrekkelijke gratis deals en producten voor consumenten om uit te 
proberen. Onze leveranciers staan te springen om jou kennis te laten maken met 
hun nieuwe producten. Wil je graag meer proefmonsters 
van gratissample.nl bestellen? Geen probleem, je kunt ze vrijblijvend aanvragen! Dus 
houd dagelijks onze website in de gaten voor de leukste en nieuwste samples! 

Waarom zijn het gratis samples? 
Je vraagt je misschien af, waarom geven bekende bedrijven hun 
producten gratis weg? Een nieuw product introduceren is niet eenvoudig. Klanten 
zijn soms erg kieskeurig en trouw aan de voor hen bekende merken als het aankomt 
op aankopen in de supermarkt of onderweg. Door jouw mening over een sample van 
een nieuw product krijgt een producent of leverancier een duidelijk inzicht in de 
behoefte naar nieuwe producten. Nieuwe, lekkere en te gekke producten worden op 
deze manier geïntroduceerd en beschikbaar gesteld voor jou. Gratissample.nl biedt 
je de ultieme kans om op een leuke en vrijblijvende manier kennis te maken met 
nieuwe smaken en producten. 
  
Graag tot ziens, 
Ad & Tineke de Jong. 



Reilen en zeilen van dorp en dorpsvereniging
Berichten van de voorzitter van DVS

Raadsplein, dat was een gedenkwaardige 2016 
binnenkomer. Ruim 70 bezoekers telden we, 
naast ambtenaren, raadsleden en wethouders. 
Schoonrewoerd, dat was een mooie opkomst, 
goed gedaan! Het was een nuttige avond, met 
boeiende onderwerpen en pittige discussies. 
Ik ga er van uit dat we de pannakooi zo een 
stuk dichterbij brachten. 

Al is het februari wanneer u dit leest, dit 
schrijvende op 17 januari wil ik u toch alsnog 
een goed en gezond 2016 toewensen, ook 
namens de andere bestuursleden.

Een bijzonder jaar was 2015. Er is een en ander 
gebeurd en veranderd. De participatiewet 
met o.a.de WMO trad in werking. En dat lijkt 
vrij geruisloos verlopen te zijn, ons zijn geen 
misstanden ter ore gekomen met zorg en 
hulp. Of hebt u andere ervaringen? De vraag is 
of iedereen al geherwaardeerd is, een nieuwe 
indicatie gehad heeft? Qua veranderingen 
op bestuurlijk vlak - werken van buiten naar 
binnen met burgerinitiatief, de serieuzere rol 
voor de wijk- of dorpsvereniging -  is het zo’n 
vaart nog niet gelopen. Al waren er al wel door 
de gemeente georganiseerde bijeenkomsten 
als de buurtwerkconferentie. Het lijkt erop dat 
de gemeente, raad en B&W, nog wat zoekende 
is naar de goede weg en nog niet precies weet 
waar men heen wil. 
Het was voor DVS een jaar waarin veel 
gebeurde en er zijn veel zaken waar we met 
een goed gevoel op terug kijken. Belangrijker 
is of u tevreden bent. Er waren successen 
als Hovo – waar gebouwd kan worden, 
toestemming van gemeente en provincie de 
Overheicoptunnel te kunnen gaan schilderen, 
de informatieavond over bouw voor starters 
op de Ooievaarszoom, de definitieve oplossing 
van de rioolstank, bushokje, er wordt serieus 
aan een pannakooi gewerkt en er is een 
goede werkbare relatie met wethouders, 
ambtenaren en lokale raadsleden, om een 
paar hoogtepunten te noemen. Ook komen 
we verder met de kaasfabriek met de overlast 
problemen door vrachtwagens.
Helaas verloren we bestuursleden, en dat moet 
je in deze omstandigheden juist niet hebben, 
en er zijn nog altijd dringend nieuwe gewenst! 
Nogmaals een oproep. Het zijn roerige tijden, 
met onzekerheid door al die veranderingen, 
met soms een snel gewenste beslissing, dat 
valt niet mee en geeft ook intern wel eens een 

strubbeling.
Nu en dan spreek ik mensen aan op hun lauwe 
houding tegenover DVS en de activiteiten of 
initiatieven van DVS of om leden voor ons 
bestuur te werven. Dan hoor ik wel “ik ben 
het er niet mee eens dat de burger meer zelf 
moet doen en we initiatieven moeten nemen, 
daar is de overheid voor, dus bemoei ik me 
er niet mee en houd me verre van politiek”.
Probleem wordt dan wel, als we ons niet laten 
horen, dat geld en daarmee voorzieningen 
naar wijken en dorpen gaan waar men 
zich wel laat horen. Gewoon onderhoud en 
bijhouden zal wel doorlopen, maar voor 
aanpassingen en verbeteringen zoals een 
bushokje of pannakooi, voor het oplossen 
van perikelen als de vrachtwagenoverlast, 
moet men initiatieven ondernemen. U mag 
dat direct met de gemeente doen, maar een 
goede en handige weg is via DVS. Die kent de 
weg, is een serieuze partij voor de gemeente, 
een partij ook waar die gemeente rekening 
mee houdt. DVS weet van andere zaken en 
ontwikkelingen, kan onderwerpen bundelen en 
meer kracht zetten. 

In de vorige De Klepper is wat kopij weggevallen 
door een fout bij de drukker. Dat heeft u nog 
te goed en volgt hier. 

Kopij bedoeld voor november:
Penningmeester gevraagd, dringende, 
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 werken. 
Denk er eens over na, en meldt u aan als 
Schoonrewoerd u aan het hart gaat. Voor een 
goede vertegenwoordiging van de inwoners 
zou het fijn zijn iemand te hebben van of de 
Gerefor-meerde kerk of de HVkerk.

Rioolstank, definitief opgelost 
(tekst wat aangepast aan het heden)
Rond het kruispunt Dorpsstraat/Kerkweg 
hing vaak een irriterende rioolstank, en dit 
al jaren lang. Er werd aan gewerkt, zonder 
veel resultaat. Begin 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 uiteindelijk, na nog wat pittige contacten 
voortvarend op gereageerd, waarbij we 
resultaten gevolgd hebben. 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 inhoud 
ervan met geweld en veel wervelingen die 
put in, door die wervelingen komt dit gas vrij. 
De oplossing bestaat er uit dat er onlangs 
een tweede en dichte put is 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 zekerheid te hebben zijn er sensoren op 
het riool geplaatst om de lucht te meten op 
geur, gedurende een 4-tal weken. De uitslag 
was goed, geen stanklucht meer te bekennen. 
DVS heeft die metingen kunnen inzien. Ook 
zeggen andere instrumenten, de neuzen van 
de dames van De Fruitschuur en die van 
mijzelf, dat er de laatste maanden geen stank 
meer geroken is. Het probleem is opgelost.
  
Onderhoud groen, 
informatie voor beter begrip
Er is wel eens irritatie over de uitvoering. 
Daarom heeft 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 met een handicap of 
kleine beperking en mensen die weer moeten 
intreden. Daar er daadwerkelijk mensen 
intreden in het arbeidsproces, kan het zijn dat 
er 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, ook niet om de halve dag met de 
mobiele telefoon bezig te zijn. Loopt het naar 
uw mening uit de hand, dan kunt u dit melden, 
maar 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”, en die haalt dan geen 
onkruid weg. 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 en behoren geveegd te worden, 
voor vertrek.
Mocht u met deze uitleg nog misstanden zien, 
rapporteert u die dan bij commissielid groen, 
Teunis van Bruggen, het liefst met foto.

Parkeren bij cafetaria/cafe 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, terwijl er aan 
1 zijde een parkeerverbod is. 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 komt vast te staan. Vroeger of later 
gebeurt hier wat. Hierbij het verzoek aan 
bezoekers dit beter te doen. En een verzoek 
aan de betreffende uitbaters daar op te wijzen. 
Verder op is voldoende parkeerruimte en wat 
beweging kan geen kwaad, toch?
Er speelt meer. Er komen nu ook klachten van 
mensen uit de wijk dat er vrachtverkeer door 
de Julianastraat naar Overheicop gaat. Die 
chauffeurs zullen dat doen daar een beetje 
flinke vrachtwagen vanaf de Dorpsstraat daar 
de Overheicop vaak niet op kan, door die 
verkeerd geparkeerde voertuigen.
Laten we met zijn allen proberen de zaak voor 
iedereen leefbaar te houden!

Tot zover de kopij bedoeld voor de november 
uitgave van De Klepper. Dan nu de recente 
gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Sinterklaasfeest en kerstboom, veel 
plezier, goede organisatie
Beide gebeurtenissen liepen weer als vanouds, 
prima georganiseerd en plezier biedend aan 
velen. Secretaris Gera geeft elders in dit blad 
een beeld van de gebeurtenissen rond het 
optuigen van de boom. Dank aan Leontine 
Verkerk van activiteiten, en haar assistenten, 
voor de organisatie en aan Geuf Middelkoop.
Ook burgemeester Houtman verdient lof, een 
zoon in Rotterdam viert die dag verjaardag, 
maar hij en zijn vrouw komen toch even over! 



Vraag naar onze interessante afhaalprijzen

Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.
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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 





Buurtwerkconferentie, 
serieuzere rol Dorpsvereniging
Met Gera nam ik deel aan zowel de 
voorbereidingsbijeenkomst als de 
buurtwerkconferentie zelf in het Dak. Een 
evenement in november waar buurtwerkers 
voor uitgenodigd waren om met ambtenaren, 
raadsleden en wethouders te communiceren, 
te workshoppen, te netwerken, etc. Over 
taken, verantwoordelijkheden en verdeling 
er van, samenwerking, burgerinitiatieven en 
het realiseren ervan, binnen het nieuwe “van 
buiten naar binnen werken”. Over de rol van 
de wijk/Dorpsvereniging in de nieuwe situatie. 
Langzaam ziet men toch wel wat beweging in 
die richting. Het was nuttig en leerzaam. Wat 
er vooral uitkwam is “samenwerken, “’samen 
sterker” en het werd duidelijk dat er intern 
nog eea dient te veranderen. Dat de raad een 
budget niet helemaal dicht kan spijkeren. Als 
je burgers initiatief geeft dien je ook financiële 
armslag te geven om zaken uit te kunnen voeren.  
De raad zal dan ruimte in zijn budget moeten 
houden en ambtenaren moeten anders leren 
denken en omgaan met budgets. Het houdt al 
met al wel wat in, het gaat niet zomaar, maar 
we gaan rustig aan op weg.

Gezamenlijk kerstdienst, Gereformeerde 
kerk met HV kerk, warm samenzijn
Ditmaal in de Gereformeerde kerk gehouden, 
was het weer een geweldige gebeurtenis 
met een grote opkomst. Naast twee mensen 
uit Zijderveld zat ik. Die missen zo een 
Kerstavonddienst daar, en vinden de dienst 
hier zo bijzonder, komen volgens zeggen altijd 
naar Schoonrwoerd. Het deed goed te zien 
dat er bezoekers van de drie kerken en niet 
kerkelijken waren. Een warm samenzijn. Het 
gelegenheidskoor, onder leiding van Adri van 
Beuzekom, presteerde indrukwekkend en was 
weer een bijzondere bijdrage. 
Persoonlijk meen ik dat Gerlinde het spreken 
een haartje beter af gaat, wat mooi zou zijn. 
Maar Jan Meerkerk heeft duidelijk voortgang 
gemaakt. Zijn woorden kwamen vloeiend, 
en in betere cadans, over zijn lippen. Fijn en 
bijzonder dat dit allemaal kan in ons dorp.

Ouderen Kontakt, nieuwjaarsreceptie, 
gezamenlijke maaltijd
Was gezellig met een goede opkomst van ruim 
70 deelnemers. Het buffet van Party Centrum 
was goed verzorgd en smaakte voortreffelijk, 
met voor de liefhebbers een glas wijn of sap. 
Ik neem wederom deel met mijn Akkie, en 
mis er nog te veel gezichten. Ik kan het van 

harte aanbevelen, je hoeft er echt niet oud 
of gebrekkig voor te zijn. Mooie verhalen heb 
ik weer gehoord, gezellig gekletst maar ook 
serieus gesproken. Kom toch ook!

Ouderengym, kritische situatie
Het aantal deelnemers zit aan de kritische 
grens. Als de situatie niet verbetert, houdt het 
op. Beweging houdt ons gezond, dat wordt 
steeds duidelijker en het bewegen gebeurt 
er onder de professionele leiding van een 
fysiotherapeut. Als u denkt nu nog niet maar 
later wel, ga dan nu, want anders kan het later 
niet meer. Ik sport en gym zelf thuis en buiten 
en dacht ook er nog niet aan toe te zijn met 
mijn (bijna) 67 jaren, maar ik overweeg nu 
deel te nemen.

Ontmoetingsplek, inloophuiskamer
Uit diverse reacties begrijpen wij dat het 
ontmoetingshuis op zich niet een verkeerd idee 
was. Maar niet altijd even goed begrepen is, 
en een te grote stap ineens was. We hoorden 
van enkele mensen dat ze bang waren voor 
concurrentie met het buurthuis, wat nooit 
het idee geweest is. Ook werd ons plan niet 
door iedereen begrepen, een paar mensen 
hebben aangegeven daar spijt van te hebben, 
ze hadden wel graag deze voorziening gehad 
en meegedaan als vrijwilliger. Wel, misschien 
komt een tweede kans, zo snel geven we niet 
op.
Op het eten voor de ouderen heb ik nog 
weer eens meningen gepeild. Een een groot 
aantal ouderen voelde wel serieus voor een 
inloopmiddag, 1 x per maand en te beginnen 
in het buurthuis. Dit idee is van twee kanten 
geopperd. We houden dit in gedachten, 
wachten de enquête af, en zullen dan verder 
zien.

Tunnel Overheicop, schilderen wanden
Na toestemming van de gemeente is er nu ook 
de toestemming van de provincie en kunnen 
we van start. Het geld van de gemeente is al 
ontvangen. De operatie, waar we ook uw steun 
goed bij kunnen gebruiken, staat gepland voor 
april. Elders in deze Klepper vindt u details van 
Leontine Verkerk en Thea Zwijg.

Woningen voor starters, een beetje 
verder gekomen
Na de, qua opkomst, succesvolle 
informatieavond, is er een vervolg geweest door 
een gesprek tussen de groep geïnteresseerde 
jongeren en DVS. Hierop is DVS in contact 
gegaan met de projectontwikkelaar Dorp & 



Dorp voor een voorgesprek. De groep jongeren 
heeft voorgesteld CPO te bouwen op fase 4. 
De ontwikkelaar overlegt met zijn bouwer, 
Van Leeuwen, en begin februari volgt een 
voorgesprek tussen ontwikkelaar, bouwer en 
DVS. De ontwikkelaar en bouwer willen eerst 
een goed beeld hebben van de gedachten die 
spelen. Daarna volgt overleg tussen die groep 
en ontwikkelaar en stapt DVS er tussenuit.

Speelvoorzieningen en pannakooi. 
Misverstand, en kooi komt dichterbij
Er was een misverstand ontstaan. In de 
Klepper heb ik aangegeven dat de gemeente 
geopperd had een kleine natuurlijke speeltuin 
aan te leggen op het voormalige speelveld in 
oost. Een mogelijkheid op een terrein met een 
moeilijke geschiedenis, waar over gesproken 
zou moeten worden, als men daar wat wil. Zo 
heb ik geschreven, en een paar mensen hebben 
daar de conclusie uitgetrokken dat er concrete 
plannen zijn. Dat was een foute conclusie, 
daar kunnen wij niets aan doen. Niet meer dan 
zeggen: “jammer, dat het zo gelopen is. ”Er 
is heftig en duidelijk gereageerd, een aantal 
omwonenden willen dat niet.
Wat dan wel? Op de Raadspleinavond hebben 
andere bewoners uit de wijk aangedrongen 
wel een simpel trapveldje met doeltjes te 
realiseren. Daar moeten we naar kijken, maar 
schuiven dat nog even vooruit. Commissielid 
Maurits Oudenaarden zal dit idee overdenken 
en bespreken in de omgeving. DVS wil daar 
rond juni op terug komen.

Pannakooi. DVS heeft van de kaasfabriek de 
toezegging gekregen dat we (de gemeente) 
de grond langs de rondweg langdurig ter 
beschikking krijgen voor de Pannakooi. We 
hebben een ruim stuk gevraagd op enige 
afstand van de huizen die daar gebouwd 
worden. Wellicht kunnen we dan later tussen 
kooi en die huizen nog een natuurlijk speelveld 
inrichten.
Op de Raadspleinavond is duidelijk aangegeven 
dat deze voorziening zeer gewenst is. Dank 
aan de jeugd die de moeite nam te komen 
en dank aan Koen Crum die de noodzaak, en 
publique, zo rustig verwoordde. Het is nu aan 
de gemeente en dan eerst vooral aan de raad.
We hebben na bestudering van de offertes 
het oog laten vallen op een kwalitatief goed 
product met traliewerk, met demping, rondom 
van ca. 3 m hoog. We denken dat er twee 
lampen bij moeten en een camera. Er werd ook 
het idee geopperd dat je er een volleybalnet 
kan spannen en zo in de zomer ook eens een 

toernooitje zou kunnen organiseren. Als je 
er bij aanleg al een klein dammetje omheen 
maakt, en je vult dat met 1 à 2 cm water, dan 
had je er nu kunnen schaatsen. Al doende 
ontstaan er ideeën.
Er zijn wel vrijwilligers nodig, voor hulp bij 
de aanleg van de tegelvloer en toegangspad, 
waar Theo Vuurens zijn medewerking 
toegezegd heeft. En later voor een commissie 
van toezicht. We hebben er hard aan gewerkt 
en rekenen erop dat ouders van voetballende 
kinderen nu ook aanpakken en op de kar 
springen! We horen graag wie gaat helpen, het 
mag ook voor uw kleinkinderen zijn.
Verder staan speelvoorzieningen op een laag 
pitje. We wachten de enquête af.

Kaasfabriek, overlast vrachtwagens, 
oplossing in zicht
De overlast bestaat uit fout geparkeerde 
vrachtwagens. Na een aantal besprekingen 
is de fabriek overstag gegaan en neemt haar 
verantwoording. In haar uitbreidingsplan zal 
ze voorzieningen opnemen voor wachtende 
vrachtwagens, op haar terrein. Er komt een 
soort tussenruimte, niet allen met toilet en 
wasbak, zoals wij vroegen, maar ook met 
douche. Dat probleem is opgelost, als de 
uitbreiding doorgaat en uitgevoerd is.
Verder bestaat de overlast uit wagens die de 
wijk inrijden. Doordat hun navigatiesysteem 
hen naar het adres, Steenoveweg 4 leidt, en 
ze daar niet kunnen keren. Een verbodsbord is 
er naar de Noorderwoerd, daar raakt een grote 
wagen helemaal klem. Een verbodsbord aan 
de Steenovenweg is niet gewenst, dan moet 
iedere vrachtwagen voor Party Centrum en 
iedere verhuiswagen een vergunning vragen. 
En trouwens, die wagens kunnen moeilijk 
anders als ze daar eenmaal zijn. 
Adres wijzigen is een ramp en kostbare zaak, 
doet de fabriek niet. De oplossing is een goede 
en eenduidige aanwijzing middels borden. De 
fabriek had wel ideeën en wilde wel, maar dat 
mocht niet van de Provincie, sluik reclame. DVS 
heeft aangedrongen dat de bevolking wil dat 
het probleem opgelost wordt. De gemeente, oa 
wethouder Meijdam, heeft vrijdag 15 januari 
met een gedeputeerde gesproken en die heeft 
zijn medewerking toegezegd tot een oplossing 
te komen. Wordt vervolgd.
Pas viel me op dat er op de kruising 
Steenovenweg nog een officieel bord hangt 
met aanduiding “industrieterrein” in richting 
Steenovenweg, en heb de gemeente (Klaas 
Boot) gevraagd dat weg te halen, daar gaan 
zij aan werken. Dat bord helpt niet.



Raadsplein, ondanks weinig tijd voor 
voorbereiding liep het verrassend goed
Het was goed dat Schoonrewoerd kwam 
opdagen. We telden er ruim 75 gewone 
burgers van ons dorp. Er waren goede vragen 
en flinke - deels pittige - discussies. Vanuit de 
plaatselijke bladen heeft u al een impressie. 
Al hebt u niet meteen resultaat, kom de 
volgende keer weer, het werkt wel. Zeg er wat 
u op het hart heeft. In de politiek gaat het 
langzaam, herhaling werkt. Ik heb zelf, naast 
een aantal andere zaken, opgemerkt dat we 
niet achtergesteld worden. We worden niet 
veel anders behandeld dan Leerdam, naar ons 
worden dezelfde fouten gemaakt. Het is dus 
niet zo dat het niet beter kan, het kan veel 
beter! 
Misschien iets voor een volgende keer.
Heel duidelijk is de wens voor een pannakooi 
uitgedragen, prima gedaan, bedankt voor 
jullie support. Verder ben ik benieuwd of die 
mevrouw nu bevestiging heeft over de huur, 
dat die gelijk blijft, bij wisselen van de normale 
woning naar de kleinere? Dat hoor ik graag. 
DVS gaat de woningcorporatie ook nog bellen 
met een aantal vragen.

Dorpsplan, enquête
Op het raadsplein benadrukten wethouders 
dat het Dorpsplan een serieuze zaak is, waar 
de politiek niet omheen kan. En dat DVS op 
de goede weg is met een enquête. Met een 
herindeling op komst is een goed en gedragen 
Dorpsplan nog belangrijker.
We hebben de winkeliers, behalve de bakker, 
en verzorgende onderneemsters- als pedicure, 
kapster, etc. -, bij elkaar gekregen. Wat heel 
bijzonder en nuttig was, is sinds ca. 1986 
niet meer voorgekomen. Er kwamen een paar 
goede dingen uit, en wat kleine punten voor 
het Dorpsplan. De overname zeker stellen 
in de toekomst, het behouden van deze 
voorzieningen voor het dorp, daar hebben we 
niet veel op gehoord. Ad de Jong gaat voorlopig 
goed gemotiveerd verder en de slager was 
positief en zag een duidelijke toekomst 
voor zijn zaak, gelukkig maar. De situatie in 
zijn branche is gunstig, er is interesse voor 
vlees van goede kwaliteit en waar niet mee 
gerommeld is. Deze middenstanders vonden 
de ontmoeting een goede zaak en zouden 
er graag nog een belegd zien door DVS in 
februari.
Ook hebben we met lokale raadleden een 
bespreking gehad en punten voor het 
Dorpsplan besproken. Een enquête vonden ze 
een goed plan en hadden een paar punten om 
op te nemen in het Dorpsplan. Ook zij vonden 

het nuttig af en toe te overleggen, ca. 2 x per 
jaar.
Na gesprekken en aftasten in het dorp, en na 
deze twee vergaderingen, heb ik met Rianda 
van der Heiden onderwerpen gekozen en die 
in een enquête verwerkt, en dat was een 
hele klus. We zijn nu iets achter op schema. 
Inmiddels hebt u hem gehad en… ingevuld, 
neem ik aan.

Hertenkamp, situatie vraagt aandacht
De grond is eigendom van de gemeente, DVS 
runt in principe het hertenkamp en krijgt 
daarvoor subsidie van de gemeente. In de 
praktijk runt Kees van Es het, die de subsidie 
doorgeschoven krijgt en beheert, samen met 
Cor Vermeulen. Cor stopt nu om gezondheids-
redenen, na ca. 28 jaar. Vanaf deze plaats 
wil ik Cor hartelijk danken voor zijn inzet, 
zo lang trouwe dienst, dat is geweldig. DVS 
zal daar nog een aardigheid aanbieden. Kees 
doet het al een 35 jaar, en wordt nu even 
tijdelijk geholpen door Teunis van Bruggen Sr. 
Kees wordt ouder en wil gaan stoppen. De 
gemeente komt de dieren niet verzorgen 
vanuit Leerdam. Als het dorp continuïteit wil 
moeten we een nieuwe beheerder en een 
nieuwe assistent hebben. Men moet beslist 
liefde en handigheid met dieren hebben, het 
gaat om herten en kippen. De eieren… mag 
men hebben. Nou, iedere dag verse eieren.
Dringende oproep en zeg het voort, wie gaat 
het doen????

Contributie betalen, volhardende 
wanbetalers 
DVS wordt vaak verward met de 
Oranjevereniging, en andersom. Men denkt lid 
van de een te zijn, maar is het van de ander. 
Men denkt contributie betaald te hebben, maar 
deed dat aan de ander. Dit speelt mogelijk 
bij een paar hardnekkige wanbetalers. Op 
aanspreken zeggen ze lid te willen zijn, maar 
contributie wordt niet betaald. We hebben 
leden nodig, dat maakt ons sterker, is ook in uw 
belang. Maar beste mensen, we hebben betere 
dingen te doen dan achter een contributie van 
€ 7,- te lopen. Kom op! Of anders geen lid.

Vuurwerk en vernieling, ging beter
Gefeliciteerd Schoonrewoerd. Het ging 
een stuk beter dan vorig jaar. En veel mooi 
siervuurwerk. Laten we deze weg voortzetten, 
het kan nog wat minder. Midden in de nacht 
en tijdens condoleance, enorme dreunen van 
illegaal vuurwerk, dan denk je toch “Wat is 
er mis met die mensen?”. Dat er aan irritatie 
plezier te behalen is.
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DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS

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.

VERZORGING EN VERPLEGING

DAGVERZORGING 

ALARMERING

BEGELEIDING

MAALTIJDSERVICE AAN HUIS

ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES 

HULP BIJ DE HUISHOUDING 

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

Present thuiszorg

Postbus 33

4233 ZG Ameide www.presentthuiszorg.nl

Presentlijn 088 - 40 80 500✆

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.

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



Nieuwbouw Noachschool, problemen op 
de weg dreigden niet opgelost te worden
Hier ging het niet helemaal goed met de 
plannen. Een omwonende heeft al in februari 
vorig jaar opgeroepen de situatie rond de brug 
te verbeteren. Per brief en gedreigd met actie. 
Daar is niets mee gedaan. Afgelopen week 
kwam hij op bezoek voor overleg. Vorig jaar 
ben ik een paar maal gebeld over die situatie 
door mensen die er op de fiets langs moeten 
en dat gevaarlijk vinden. Twee weken terug 
belde er nog iemand met klachten over die 
situatie, zij werd bijna van de sokken gereden.
Op het vragenuur van DVS hebben mensen 
hun bezorgdheid geuit, waarop wethouder 
Bruggenman aangaf dat het probleem opgelost 
werd. “Hoe dan?” was onze vraag. Antwoord: 
parkeerplaatsen gaan van 4 naar 8, op het 
terrein. “Pas op”, was onze reactie, “zo los je 
dat niet op, je moet iets aan de toegang en de 
weg doen”. Het plaatselijke bord “kiss en ride” 
biedt geen soelaas. Nou, daar is allemaal niets 
mee gedaan, en nu ging de een zich verschuilen 
achter de ander. De bezwaarmakenden en 
DVS hebben overleg gehad, en hebben ieder 
voor zich de gemeente en de school krachtig 
opgeroepen nu eens op te houden met deze 
onzin en een deugdelijke en op langere 
termijn afdoende oplossing te creëren. Door 
een brede extra brug of die sloot te dempen, 
zodat daar ruimte komt voor een bus of 1 of 
2 auto’s die daar persé even willen wachten 

tegen het verbod in. 19 januari is daar over 
vergaderd en heeft de gemeente toegezegd 
serieus afdoende oplossingen te gaan zoeken. 
Trouwens, die parkeerders zouden ook nog 
eens moeten gaan nadenken en zich afvragen 
waarom ze zich niet aan regels houden en 
gevaarlijke situaties laten ontstaan.

U ziet: DVS is bezig voor het dorp. Er loopt heel 
wat. En… nogmaals, we hebben ondersteuning 
nodig, vooral in bestuurlijke zaken die tijd en 
aandacht naar de gemeente vragen. Kom ons 
helpen, het stelt wat voor en is boeiend.

Opsteker. Vanmiddag vond ik op de deurmat 
en cheque ter waarde van €10,- voor 
een bloemetje bij Ad. Als dank voor mijn 
inspanningen als vrijwilliger. Dat vond ik nog 
eens een leuke opsteker, een hart onder de 
riem, in deze drukke periode. Hartelijk dank, 
dan kun je weer verder..

Pffff, dat is het dan. Het was mij weer een 
genoegen voor u te mogen schrijven.

Het ga u goed, 

Hans Langerak, voorzitter  
06 2060 1235

Aan de Supporters van Schoon,
Inwoners van Schoonrewoerd,

Zaterdag 19 maart doen we weer mee aan 
de landelijke opschoondag. Het vertrek is om 
9.00 uur vanaf het plein bij de “dagwinkel”. We 
denken om 12.00 uur klaar te zijn. 

We gaan nu voor de vijfde keer meedoen. 
U heeft misschien  één of meerdere keren 
meegedaan. Wij hopen dat u weer enthousiast 
bent. Wat is er mooier dan wonen in een 
schoon dorp? Om u in te kunnen delen is het 
handig als we weten of u (ook) in 2016 van de 
partij bent. Na afl oop zijn we uitgenodigd bij 
Janet de Zeeuw om een soepie te eten en wat 
te drinken.

U kunt zich opgeven bij één van de leden van 
de commissie: 

Rien Bambacht
Gerard Uppelschoten
Ad de Jong 
Bas Middelkoop

of via de mail:
algemeen@dagwinkelschoonrewoerd.nl

SCHOONrewoerdHEELSCHOON





februari
10 februari 8:30 - 12:00 uur Open morgen Noachschool voor het inschrijven van nieuwe 

leerlingen
11 februari 20:00 uur Lezing over Israël door Hans de Braal in De Schaapskooi, 

Natuur- & Vogelwacht
11 februari 20:00 uur Ledenvergadering Oranjevereniging op Kalverweg 27
23 februari vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente
25 februari 20:00 uur Lezing over de waterral door Gerard de Kroon in De 

Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht

maart
10 maart 20:00 uur Lezing over Afrika door Johan Elzenga, in De Schaapskooi, 

Natuur- & Vogelwacht
17 maart 14:00 - 16:00 uur Lezing ‘De dementie-vriendelijke kerk’, in De Lichtkring bij de 

Gereformeerde kerk   
19 maart 9:00-12:00 uur SCHOONrewoerdHEELSCHOON, landelijke opschoondag
22 maart vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente
24 maart 20:00 uur Lezing over omgeving Nijmegen door Fred de Gier, in De 

Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht

april
22 april 17:00 - 20:00 uur Lentefair, Ouderen Kontakt 
26 april vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente
26-27 april  Konignsnacht gevolgd door Koningsdag

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

 
Ka lverweg 1a  (ach te r  he t  ca fé )  
SCHOONREWOERD te l .  0345-641208  

Uw groente-
en fruit specialist

Kwaliteit
is onze garantie

ACTIVITEITENKALENDER



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

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

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

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

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


