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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdzeventien
We naderen de laatste maand van het jaar 2016.
Een maand die bol staat van activiteiten waar we in
De Klepper graag de aankondigingen van doen en
in het nieuwe jaar weer verslag van willen doen. U
hebt weer blijk gegeven van veel waardering voor
onze Klepper. Bij het rondgaan voor de klepperenveloppen ontvingen we naast veel complimenten
het mooie bedrag van drieduizend vijfhonderd
zeventien euro en dertien cent: € 3.517,13 !
Heel hartelijk dank daarvoor.
Wat treft u aan in deze laatste Klepper van het
jaar? Uiteraard lekkere recepten op de groen(te)
bladzijde. Marian Bosma en Gerda van Buuren
waren het dit keer niet helemaal eens over de
groente. Gerda zei: prei, maar Marian hield daar
niet zo van… Nou, inmiddels houdt ook Marian van
prei, leest u maar en vooral: maak die lekkere
variaties met prei.
En over eten en verrassingen gesproken: de
ouderen werden aan de Open Eettafel erg verrast.
Waarmee? Bladert u maar verderop, dan wordt
dat snel duidelijk. Op 10 december kunnen we
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appelbeignets eten bij Landwinkel Van Buuren (en
meteen een kilootje prei kopen). De landwinkel
presenteert de warme en lekkere winterse sfeer.
Maar de decembermaand gaat natuurlijk niet
alleen over eten. Dus wil ik u graag wijzen
op de kerstsamenkomst, een initiatief van de
Gereformeerde en de Hervormde kerk samen. Dit
jaar vindt het samenkomen plaats in de Hervormde
kerk op 24 december. Verderop in De Klepper
vindt u meer informatie. Ook wil ik u aanbevelen:
het artikel over Guus Bok. Een jongen met een
spierziekte, een bikkel. Gijs Kool was bij de familie
Bok op bezoek. Hij gaf zijn interview de titel mee:
Hoe een dorp achter Guus ging staan. Dat is de
kracht van mensen: samen sterk.
Dat ‘samen’ is zo hard nodig. Dat ervaart ook de
DVS, nog steeds zijn zij op zoek naar mensen
die met hen samen het bestuur willen vormen.
Vrijwilligerswerk, en zo belangrijk!
In deze Klepper foto’s van de intocht van Sinterklaas
(ook weer zo’n mooie klus van de DVS, dat willen
we toch niet gaan missen? Kom, denk nog eens
na….) We maken in deze Klepper nader kennis met
Remco Beumer, in de rubriek Dagboek. We lezen
wat Jan van Buuren heeft met een Fantic brommer.
Op de 16+ pagina staat Julian den Hartog.
Er is weer nieuws van de school, een verslag van
de wijkschouw, het verhaal van een vogel die
in Schoonrewoerd tegen een raam vloog en die
nu in het Natuurmuseum in Willige Langerak een
mooi plekje heeft en van de mensen die hem daar
opzochten. Er is weer een puzzel, ja, dat is een
nieuwe vaste bijdrage in ons blad. Daar zijn we blij
mee. We kijken terug naar vroeger: een radarpost
uit de oorlog en hoe zag de bocht bij de Noachschool
eruit? En we laten het nu zien: in beeld en verhaal.
We wijzen zelfs op de toekomst: 10 december bent
u welkom bij de Rommelschuur voor de jaarlijkse
kerstmarkt.
We staan op de grens van 2016 naar 2017. Wij
wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar. Een jaar met weer 5 goed gevulde
Kleppers, samen met u blijven we daar graag ons
best voor doen.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 118 is vrijdag 20 januari 2017. Klepper
117 zal rond 10 februari worden bezorgd.
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Hoe een dorp achter Guus ging staan

De kleine Guus Bok (3) uit Schoonrewoerd is
een bikkel. Door de spierziekte die vorig jaar
zomer is geconstateerd, kan hij niet lopen. Met
een moeilijk woord is zijn ziekte aan te duiden
als SMA type 2, oftewel: de signalen van zijn
zenuwen worden niet goed doorgegeven aan
zijn spieren. Het gevolg is dat hij wel groeit,
maar zijn spieren niet goed kan gebruiken.
Sterker nog, omdat hij zijn spieren niet goed
kan gebruiken, zullen ze zich ook niet goed
ontwikkelen. Daarom zit Guus, het broertje
van Jelle (5) nu al in een rolstoel.
Maar zit Guus de hele dag te sippen? Welnee!
Het is een vrolijk mannetje dat de dingen
doet die hij ondanks de spierziekte wel kan.
Zijn rolstoel is vrolijk met allerlei dieren die
zijn getekend op de wielen en Guus lacht
veel. „Hebben jullie mij op televisie gezien?”
vroeg hij onlangs nog enthousiast vanuit zijn
rolstoel. Hij vroeg het aan leerlingen van de
Noachschool die geld kwamen brengen. Het
was de opbrengst van hun kleine actie om lege
flessen op te halen om Guus te ondersteunen.
Door zijn guitige koppie is Guus door het goede
doel Spieren voor Spieren gevraagd om een
van de ambassadeurs van de stichting te zijn.
En dat bracht Guus dit jaar zelfs een aantal
televisieoptredens, interviews in de krant met
hem en zijn ouders en talloze andere acties.
De ouders van Guus zijn Valentine Grosse
Hamberg en Wim Bok. Ze vertellen over het
afgelopen jaar aan de keukentafel van hun huis
aan Overheicop. Ze zijn er in mei 2015 komen
wonen. Niet veel later kwamen de onderzoeken
van Guus en de uitslagen daarvan.

„Dit jaar zijn we bekend
geworden in het dorp”,
vertelt
Valentine
Grosse Hamberg. „We
hebben de situatie van
Guus uitgelegd in de
klassenbrief
van
de
Noachschool omdat Jelle
daar al op school zat,”
vertelt Valentine verder.
Toen Wim en Valentine
naar de Noachschool
gingen met Guus in
de rolstoel kwamen de
gesprekken op gang.
„Overigens een groot
compliment
voor
de
Noachschool,” vertelt Valentine. „Toen we eens
gingen informeren over de mogelijkheden
om Guus daar, ondanks zijn rolstoel, naar
school te laten gaan, maakten ze ons een ding
duidelijk. Hoe dan ook, Guus was van harte
welkom. Van ouders van andere kinderen met
een spierziekte hoorden we dat dit niet altijd
vanzelfsprekend is.”
„Veel mensen zijn bij de Noachschool
ons toegekomen om te vragen hoe het
Ze wilden zo graag iets voor ons doen.
ja, wat konden ze doen?” vertelt vader

naar
gaat.
Maar
Wim.
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Zo hebben Wim en Valentine
in het afgelopen jaar heel wat
nieuwe
dorpsgenoten
leren
kennen. Zo anoniem als ze
waren toen ze hier net kwamen
wonen, zo bekend zijn ze nu
geworden. „ Het is fantastisch
wat ze voor ons doen,” vertelt
Wim. Hij is inmiddels begonnen
aan de aanbouw voor Guus.
De betonnen vloer ligt er en de
eerste balken laten al zien hoe
mooi groot de nieuwe kamer
voor Guus gaat worden.
Terwijl Guus en Valentine erover
vertellen kijken ze elkaar even
aan. Hoe het nu gaat? „Op zich
Met judoka Dennis van der Geest bij de giraffen
gaat het met Guus redelijk goed.
Het doel kwam al snel in zicht. Omdat Guus
Maar niet heel goed, want zijn
nu nog boven slaapt, zou het handig zijn als
krachten nemen toch al wel een beetje af. De
er een aanbouw bij het huis zou komen zodat
ziekte gaat steeds verder,” vertelt vader Wim.
Guus beneden kan slapen en douchen. Het
„Nu de herfst is gekomen komt ook de kans
tillen van Guus naar boven en naar beneden
op verkoudheid en omdat Guus moeilijker kan
is voor de ouders erg inspannend. Beneden
hoesten dan andere kinderen is dat ook niet
slapen betekent dat Guus, met zijn onzekere
fijn.”
levensverwachting, altijd thuis kan blijven
wonen.
De hele week zijn Wim en Valentine druk
met hun kinderen. Voor Guus staat er
Maar daar is geld voor nodig. Al snel kwamen
vaak een bezoek aan het ziekenhuis of het
de acties om geld voor Guus op te halen uit
revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht
alle hoeken. Neem de Open Deuren Route
op het programma. Omdat Guus ’s nachts nog
van afgelopen september. De dames van de
weleens roept naar zijn ouders omdat hij niet
Tikkende Pennen gingen aan de slag om een
zo lekker ligt, leggen Wim en Valentine hem ’s
plaid te maken. Door middel van een inschrijfvel
nachts een aantal keer anders in bed. Hij heeft
wilden ze deze verloten, maar er moest al
de kracht niet om dit zelf te doen. Door alle
snel een extra inschrijfvel komen, want de
inspanningen zijn Wim en Valentine moe. „We
inschrijvingen gingen erg snel. Verderop
zijn nu bezig met de aanvraag voor wat hulp.
op het Kerkplein stonden Schoonrewoerdse
Het zou al erg fijn zijn als er iemand vanuit het
dames met heel veel bossen gladiolen. Ze
PGB-budget met Guus op woensdagochtend
zouden er de hele dag over moeten doen om
naar de Hoogstraat zou willen gaan,” legt
te verkopen. Maar rond de middag waren
Valentine uit.
ze op. De oplossing? Bloemist Verhoeks
uit Leerdam besloot om tegen inkoopsprijs
Of de ouders meer hulp kunnen gebruiken?
nieuwe bloemen te geven. „Al een aantal
Nou en of! „We kunnen altijd mensen gebruiken
keren hebben kinderen van de Noachschool
die me willen helpen met de balken voor de
bij ons aangebeld met geld omdat ze lege
aanbouw, en al het andere werk dat moet
flessen hadden ingezameld,” vertellen Wim en
gebeuren,” legt Wim uit. Over hulp hebben ze
Valentine verder. Tijdens de Vakantie Bijbel
overigens niet te klagen. Velen hebben hulp
Week in het Dorpshuis was ook een inzameling
toegezegd, maar niet iedereen kan altijd.
voor Guus. Toen Valentine en Wim besloten
alle stoofperen en goudrenetten uit eigen
Zin om ze te helpen? Neem gerust even
boomgaard te gaan verkopen kwamen er veel
contact met ze op. Op de speciale website:
kopers. „Een vrouw kocht wat stoofperen en
www.samenvoorguus.nl is meer informatie te
zei dat ze nog wel wat goudrenetten voor ons
lezen over de kleine man en over de acties die
had om te verkopen. Wat bleek: het was wel
nog altijd bezig zijn om het benodigde bedrag
zestig kilo!”
van 30.000 euro op te halen voor de aanbouw.

Overigens zitten Guus en Jelle er warm bij
deze winter, want de vriendelijke dames van
de Tikkende Pennen hebben voor de broers
een warme muts en sjaal gebreid. „Ze hebben
ze graag op en om,” vertellen de ouders met
een glimlach op het gezicht. Een glimlach
onder vermoeide ogen. Dat wel.
Gijs Kool

Nieuwbouw Noachschool
Er gebeurt nu echt iets op de bouwplaats aan
de Kerkweg 3a. De afgelopen weken wordt
zichtbaar heel hard gewerkt aan de realisatie
van de nieuwe Noachschool. Op maandag 10
oktober hebben we met alle leerlingen een
officiële start van de nieuwbouw gehad. Samen
met de wethouder van onderwijs, de architect,
de aannemer en andere belangrijke mensen
hebben de heer Van Wijngaarden (Voorzitter
CvB van TriVia) en ondergetekende in het bijzijn
van alle 151 leerlingen het bouwbord onthuld.
Het bord is vanaf de Kerkweg goed te zien en
bevat naast de namen van de uitvoerders en
opdrachtgever ook een tekening van de nieuwe
Noachschool. Velen van u zullen er al even bij
stilgestaan hebben.

Nieuws van de Noachschool
Het is herfst in Schoonrewoerd. De wind
waait inmiddels door de (bijna) kale bomen.
Soms schijnt de zon heerlijk en genieten
we daarvan. Soms is het koud, winderig,
nat en troosteloos. Maar… we gaan richting
de gezellige tijd. ’s Avonds is het al vroeg
donker en als je door Schoonrewoerd rijdt zie
je overal in de gezellige huiskamers lichtjes
van kaarsen branden. Waarschijnlijk zit u
nu met een kopje dampende koffie, thee of
misschien wel chocolademelk op de bank
of aan tafel de Klepper te lezen. Hier kunt u
lezen wat zich in de afgelopen periode op de
Noachschool heeft afgespeeld. We kunnen u
hier natuurlijk niet alles vertellen, dan zou ik
teveel ruimte nodig hebben. Voor foto’s van
de Kinderboekenmaand, de voorleeswedstrijd,
de projectweek, de nieuwbouw van de
Noachschool en nog veel meer kunt u op
www.noachschool.nl kijken.
Ik wens u vanaf deze plaats alvast een fijne
decembermaand toe, met als hoogtepunt het
feest van de geboorte van onze Redder en
Heiland. Immanuël, God met ons!

Ook is er archeologisch bodemonderzoek
gedaan op de bouwplaats. Er zijn wat
scherven en andere kleine vondsten gedaan.
Deze worden goed schoongemaakt en later
in de nieuwe school tentoongesteld. Na dit
archeologisch onderzoek is de bouw verder
gegaan. De palen zijn geboord, de fundering
gelegd en op dit moment worden de stalen
balken geplaatst. De school krijgt haar vorm
al! Wat een oppervlakte! We krijgen straks
ruim 1000 vierkante meter vloeroppervlak. Dat
is inclusief de te realiseren peuterspeelzaal.
De oude school had een oppervlakte van 965

vierkante meter. Daar komt nog bij dat in de
oude school veel vierkante meters ‘verloren’
gingen aan de gangen. De nieuwe school krijgt
een groot centraal leerplein waar de leerlingen
straks in groepjes en zelfstandig kunnen
werken. Op donderdagmiddag 22 december
om 14.45 uur zal de eerste steen gelegd
worden. Dit wordt een gedenksteen. We zijn
dankbaar dat de bouw nu eindelijk gestart is!
Medio 2017 zullen we naar verwachting weer
gaan verhuizen. We kijken daar natuurlijk heel
erg naar uit! Ondertussen zijn we erg dankbaar
dat we een fijne tijdelijke plek hebben aan de
Noorderwoerd 2.
Actie Schoenendoos voor Hope & Serve
Al vele jaren doen we mee aan de Actie
Schoenendoos. Dit jaar deden we dat weer,
maar met een andere organisatie. Tijdens de
opening na de vakantie hebben Jan en Marjan
Meerkerk ons verteld over hun werk in Roemenië.

Een indrukwekkend verhaal. Zij vertelden van
hun plan om samen met de burgemeester van
het dorp waar zij werken schoenendozen op
de scholen uit te willen delen aan de kinderen.
Daar werden we enthousiast van! Er werden
door de leerlingen de meest schitterende
schoenendozen gemaakt, met zelfgemaakte
tekeningen versieringen. In totaal hebben we
113 dozen kunnen aanbieden. Jan en Marjan
gaan de schoenendozen in december op de
dorpsschool in Roemenië uitdelen. Daarna
komen ze op school vertellen en op film laten
zien hoe blij de Roemeense kinderen met de
door ons gemaakte en gevulde schoenendozen
zijn.
Project Groententuintje
Groep 5b/6 is begonnen met het groententuinproject. Onder de enthousiaste leiding van
Karla Frankenhuyzen gaan de leerlingen elke
donderdag in groepjes naar de pastorietuin
aan de Dorpsstraat. Elke week wordt er
een moestuin-logboek bijgehouden. Alle
leerlingen hebben een mosterdzaadje geplant
en verbouwen verschillende groenten. De
verbouwde producten worden verwerkt in
heerlijke groentensoep en appeltaart. Groente
komt immers niet uit een potje, maar groeit
in de tuinaarde! Afgelopen weken zijn de
leerlingen bezig geweest met het thema
appeltaart. In de pastorietuin staan 2 bomen
met goudrenetten en deze appels hebben
de kinderen gebruikt voor het maken van de
appeltaart. Het schillen van de appels werd
gedaan met behulp van een appelmachine en
dat was best zwaar. Kinderen moesten aan
een hendel draaien net zolang tot de appel
geschild was en het klokhuis achterbleef. Van

Verpleging & Verzorging

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

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

de overgebleven appel mochten ze kleine
stukjes snijden; deze gingen in hun eigen bakje
met daarbij een zakje vanillesuiker, kaneel
en voor de liefhebbers rozijnen. De kinderen
zijn begonnen met het uitrollen van het deeg
en hebben hun appeltaartvormpje bekleed.
Daarna werden de stukjes appel, kaneel en
rozijnen in het vormpje gelegd. Ook werden
er reepjes of rolletjes gemaakt en hebben de
kinderen geprobeerd deze in een ruitpatroon
er bovenop te draperen. Met een kwastje ei
erop gedaan voor de glans en 1 uur de oven
in. Alle taartjes zijn goed gelukt en zagen er
mooi uit. Op onze website vindt u meer foto’s.
Projectweek Vervoer
Net voor de herfstvakantie hebben we het
project Vervoer afgesloten. In de groepen was
hard gewerkt om u als bezoeker te laten zien
wat we in de themaweek allemaal hadden
geleerd over vervoer. Elke groep is op excursie
geweest: Een ritje met de trein van Leerdam
naar Gorinchem, een bezoek aan luchthaven
Schiphol, het veiligheidsmuseum, de haven
in Rotterdam, de Maasvlakte en het Science
Center in Delft. Op de projectavond was in de

onderbouw van alles te zien en te beleven over
de trein en het vliegtuig. In de andere groepen
was speciaal vervoer te zien, goederenvervoer,
vervoer over water en het vervoer in de
toekomst. Sommige bezoekers brachten zelfs
alvast per raket een bezoek aan Mars. Er was
veel belangstelling voor de projectavond. De
school was een ontmoetingsplek voor jong en
oud. Er werd met elkaar gedronken, heerlijke
taart gegeten en er werden meer dan 300
hamburgers verkocht! We kijken terug op een
geslaagde projectweek!
School-kerkdienst
Op 30 oktober hebben we in de drie kerken
van Schoonrewoerd een school-kerkdienst
gehouden. In de voorbereiding hebben de drie
predikanten en ondergetekende met elkaar aan
tafel gezeten om deze bijzondere dienst voor
te bereiden. Als thema van de dienst hebben
we het thema van de kinderboekenmaand
genomen: ‘Vertel nog eens!’ Aan de hand van
de geschiedenis van de uittocht uit Egypte
werd in de kerken gepreekt. De predikanten
zijn in de week voorafgaand aan de dienst
op school geweest en hebben de klassen
bezocht. In de klassen werd gesproken over
het thema, de verwerking en hebben de
predikanten gebedspunten opgeschreven.
Veel juffen waren deze zondag ook naar één
van de kerken in ons dorp gekomen. Zowel de
predikanten als de leerkrachten kijken terug
op een mooie dienst die we zeker een vervolg
willen geven. We zijn echt dankbaar dat dit in
ons dorp mogelijk is en waarderen als school
de band die we met de verschillende kerken
hebben!
Met vriendelijke groeten namens het team
Kees de Korte, Directeur Noachschool
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1. Naam: Jan van Buuren
2.
3.

Adres: Dorpsstraat 10.
Geboortedatum: 28-10-1956 60 jaar
jong!
4. Geboorteplaats: Leerbroek.
5. Beroep:
leraar/fruitteler
en
medeeigenaar van een Landwinkel.
6. Getrouwd met: Gerda Bakker.
7. Kinderen: Teus en Erica.
8. Huisdieren: geen. De laatste garnaal is 2
jaar geleden overleden.
9. Hobby’s: skiën, reizen en uit eten gaan.
10. Leuk in je werk: een belangrijke bijdrage
te mogen leveren aan de ontwikkeling
en persoonsvorming van kinderen. De
combinatie van banen houdt mij fris.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: alle ‘nodige’ administratie in het
onderwijs als in ons bedrijf.

20.

21.

22.

23.

12. Lievelingsmuziek: dat hangt
van mijn stemming af. Van
klassiek, Nederlandstalig, blues
tot hardrock.
13. Wat
voor
soort
Tv-programma’s vind je leuk/
interessant: actualiteiten- en
reisprogramma’s.
14. Favoriete
lectuur/boeken:
de krant en zo nu en dan een
reismagazine.
15. Doe je aan sport, zo ja
welke sport: fietsen en skiën.
Schaatstochten
maken
op
natuurijs. (Holland Venetië tocht
in de buurt van Giethoorn en
Blokzijl is geweldig mooi om te
rijden.)
16. Lievelingseten: winterse kost.
Allerlei soorten stamppot zijn
mijn favoriet.
17. Mooiste auto: mijn eerste auto,
een Golf 1 uit 1974!
18. Mooiste/leukste vakantieland:
heb geen favoriet land. Vind het
leuk om kennis te maken met
verschillende landen en culturen.
Voor
de
wintersport
staat
Oostenrijk op de eerste plaats.
De gastvrijheid en de gezelligheid
staan daar op eenzame hoogte.
19. Favoriete vakantiebesteding:
skiën in de winter. ’s Zomers veel
zien van cultuur en natuur, maar een
paar dagen aan het strand mogen niet
ontbreken.
Wat vind je van politiek: helemaal
niets. In een democratie is het een
kwestie van compromissen sluiten. Wie
daar het handigst in is, krijgt het meeste
voor elkaar. Walg van Trump en Clinton
toestanden.
Welke krant lees je en waarom
juist deze: Bijna 37 jaar het Algemeen
Dagblad. Nieuws uit de regio lees ik graag.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen:
op
mijn
Fantic
brommer. Heb daar Gerda gescoord!
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: we maken het mogelijk
dat Schoonrewoerders en mensen uit de

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

omtrek kunnen genieten van ons met zorg
geteelde fruit en producten.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
Dorpsstraat. Wel jammer dat de sfeervolle
verlichting is vervangen door kil LED licht.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
zicht op Schoonrewoerd vanaf de rondweg.
Wat mis je in Schoonrewoerd: een
mooie skipiste met aan het eind een
gezellige après-ski tent.
Leuk aan Schoonrewoerd: het is
een mooi dorp met winkels, horeca en
gezellige mensen.
Wat vind je vervelend en waarom: dat
mensen dingen beloven en niet nakomen.
Niet terugbellen is bijvoorbeeld zo’n
ergernis.
Waar ben je trots op: op mijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen.
Waar heb je spijt van: dat ik mijn BMW
Z3 heb verkocht.
Wie bewonder je het meest en
waarom: mijn vrouw. Dat ze het al ruim
40 jaar met mij heeft uitgehouden. Ze
staat altijd voor iedereen klaar.
Wat is je hartenwens en waarom:
dat ik nog jaren in gezondheid mag
genieten van mijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen.
Voor het laatst gehuild: bij het definitief
afscheid nemen van mensen die ik in
mijn hart heb gesloten. Ook tranen van
geluk dat ik het mee mag maken om
kleinkinderen te hebben.
Leukste jeugdherinnering: crossen met
oude brommers op onze boerderij aan het
Hoogeind te Leerdam.
Droomvakantie: gezien mijn leeftijd
heb ik al heel wat droombestemmingen
bezocht.
Wie wil je nog eens ontmoeten:
koningin Máxima. Ben onder de indruk van
haar vermogen om zich zo goed mogelijk
te presenteren en plooien glad te strijken
(figuurlijk).
Waar maak je je boos over: aandacht
van de media rond zwarte Piet. Onzin om
een enkeling een platform te verlenen om
zijn grieven kenbaar te maken.
Waar ben je blij mee: als ik een
drukke dag met een lekkere borrel bij de
houtkachel kan afsluiten.
Waar heb je moeite mee: dat mijn knie
niet altijd meer 100% meewerkt. Ik vind
het lastig om gas terug te nemen.
Welke hoop koester je: dat ik nog een
aantal jaar met plezier kan werken en nog
lang van mijn pensioen mag genieten.

41. Goede eigenschap: ben flexibel, kan
mij goed aanpassen aan verschillende
omstandigheden.
42. Slechte eigenschap: laat naar bed gaan.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: bij familie en gezin.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: dat de huidige ‘ik’ maatschappij
geen ruimte meer overlaat voor aandacht
en zorg voor onze ‘naasten’.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: zet het op de bank en neem
dan voldoende tijd om mensen en doelen
te vinden die het echt nodig hebben.
46. Gouden tip voor de Klepper: uniek
blad. Vooral doorgaan en probeer de
juiste balans te vinden tussen de verhalen
van toen en nu.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: als
je nog meer van mij te weten wilt komen,
kom dan eens gezellig een borrel bij de
houtkachel drinken.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou
zijn:
een
woonzorgcentrum
ontwikkelen zodat ook de ouderen in ons
mooie dorp kunnen blijven wonen.
49. Vraag van André de With (50 vragen
vorige
keer):
Hoeveel
krijtjes
verslijten jullie per jaar voor de
berekeningen op de weegschaal?
We gebruiken ongeveer 60 krijtjes in de
48 weken per jaar die we geopend zijn.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Dik van Merkerk.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Na bijna heel je
leven aan de even kant van de Dorpsstraat
te hebben gewoond, vraag ik mij af of de
Dorpsstraat van de oneven kant gezien,
ook zo mooi is.

De collecte van het Diabetes Fonds heeft
€ 658,72 opgebracht. Dankzij de inzet van de
collectanten. Gevers en collectanten: bedankt!
Met vriendelijke groet,
Tineke de Jong

Kerstmarkt
Gereformeerde Kerk

Kerstsamenkomst
Komt allen tezamen… Dus kom!
Kom met velen naar de kerstsamenkomst.
Kom goed op tijd, want het wordt mooi en
druk, dat heeft de ervaring ons geleerd.
Dit jaar komen we samen in de Hervormde
Kerk voor de kerstsamenkomst. Het thema van
dit jaar is: “Tussen hoop en vrees”. Ds. G. van
den Berg-de Haan zal voorgaan samen met ds.
E. van der Poel. De kerstsamenkomst is een
gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde
en de Hervormde Kerk van Schoonrewoerd.
Vanaf 14 november wordt er stevig gerepeteerd
door het ‘gelegenheidskoor Kerstsamenkomst’.
Het is heel fijn te mogen melden dat het koor
‘Zout’ bijna is verdubbeld; zoveel enthousiaste
zangers hebben zich opgegeven. Samen
studeren zij een prachtig repertoire in dat op
24 december ten gehore wordt gebracht.
Inmiddels is dit een mooie traditie geworden
in Schoonrewoerd. Noteert u alvast:
24 december 21.30 uur kerstsamenkomst in
de Hervormde Kerk. De deuren staan open
vanaf 21.00 uur. Hartelijk welkom.

Kerstboom versieren
zaterdag 17 december
vanaf 17.00 uur op het kerkplein

Commissie De Rommelschuur organiseert dit
jaar de kerstmarkt op:

Zaterdag 10 december
van 9.00 uur tot 13.00 uur
“De Rommelschuur” (Overheicop 1)
Er zijn allerlei kerstartikelen te koop:
verlichting, kandelaars, beeldjes, kerstballen,
enz. enz. De kerstbloemstukjes staan binnen
uitgestald. Er worden via een intekenvel
enkele mooie prijzen verloot. Dit jaar worden
er geen cyclamen of kerststerren aan de deur
verkocht.
Tijdens uw bezoekje kunt u op ons overdekte
en verwarmde terras terecht voor koffie/thee
met cake of gebak. Natuurlijk is er ook weer
erwtensoep en zijn er broodjes hamburger te
koop.
In De Rommelschuur kunt u terecht voor
alle andere tweedehands goederen en de
Boekenschuur heeft prachtige boeken van
allerlei genres.
De opbrengst is bestemd
voor onze kerk. Daarnaast hebben we dit jaar
ook geld gedoneerd aan de Stichting SabatuPontianak in Indonesië. Het geld gaat daar
naar een revalidatiecentrum waar kinderen
geholpen worden met operaties, fysiotherapie,
protheses enz. Veel kinderkleding gaat naar
een weeshuis in Roemenië dat geleid wordt
door Gerda Verrips. Er gaat linnengoed,
kleding, schoenen en een gift naar de Stichting
Ondersteuning
Sovata.
Deze
stichting
heeft projecten in Roemenië waar gezinnen
in erbarmelijke omstandigheden worden
geholpen. Een ander doel, dichter bij huis, is
De Voedselbank Leerdam.
Onze Rommelschuur is elke tweede en laatste
zaterdag van de maand open. U kunt op deze
dagen ook spullen brengen van 9.00-12.00
uur. Op oudejaarsdag zijn we gesloten. In het
nieuwe jaar starten we weer op 14 januari.

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

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Op 5 oktober zijn de ouderen naar
Natuurmuseum
en
klompenwinkel
“de
Wielewaal” in Willige Langerak geweest. Dit
klein opgezette museum in een voormalige
boerderij heeft een prachtige
collectie van opgezette vogels
en andere dieren. De meesten
waren slachtoffer van het
verkeer. Eén van de opgezette
vogeltjes is ooit bij de familie
Rijneveld uit Overheicop tegen
het raam gevlogen. Deze is
door de eigenaar van het
museum opgehaald en heeft
een plekje gekregen in het
museum, met een kaartje erbij
waar en door wie het gevonden
is en hoe het verongelukt is.
We werden in het nabij
gelegen dorpshuis “De Oude
School” ontvangen met koffie
en gebak. Daarna werd de
groep gesplitst. Eén groep
ging naar het museum, die kregen daar door
de eigenaresse een uitleg over het ontstaan
van het museum. Het begon kleiner dan nu
het geval is, maar doordat er steeds meer
dieren bij kwamen, werd er een schuur bij
getrokken of een stukje aangebouwd. De
muurschilderingen zijn door de eigenaar
zelf aangebracht en geven een beeld van de
omliggende plaatsen en uiterwaarden. Hij
geeft hiermee een mooi beeld van de natuur in
“Het Groene Hart” van Nederland.

Toen iedereen weer terug was werd er een warm
en koud buffet geserveerd. Nadat iedereen
genoeg had gegeten, kwam de eigenaresse
van het museum om de spreekwoorden en
gezegden bekend te maken.
Voor de winnaars was er een
potje zelfgemaakte jam. Tot
besluit namen we nog een
kopje koffie of thee en om
20:00 uur waren we weer in
Schoonrewoerd. Het was een
zeer geslaagd uitje, waar we
met plezier op terug kijken.
Mocht u een keer in de buurt
van Willige Langerak zijn en
u heeft de tijd, ga dan zeker
even naar het museum, het is
de moeite waard.
In de vorige klepper is per
abuis de verkeerde tijd van de
ouderengym vermeld. Deze
moet zijn van 10:00 tot 10:45
uur op woensdagmorgen.
Op woensdag 11 januari 2017 hopen we
elkaar te ontmoeten tijdens de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Noteer de datum alvast in
uw agenda. Van harte welkom!
Ook hebben we een datum gepland voor de
Lentefair; deze hopen we te organiseren op
vrijdag 7 april 2017. U leest het goed, het is
weer op een vrijdagavond. Dit is de afgelopen
keer goed bevallen.
Het Ouderenkontakt

De andere groep had niet stil gezeten; voor
hen waren er allemaal
spreekwoorden
en
gezegden
uitgebeeld
op kleine plankjes. Zij
moesten deze zien te
raden. Dit was een
gezellige bezigheid, want
afkijken of voorzeggen
werd zoveel mogelijk
voorkomen. Na ongeveer
3 kwartier werd er geruild.
De 2e groep ging naar het
museum en de 1e groep
ging aan het puzzelen;
zij waren een poosje zoet
met het vinden van de
antwoorden, wat soms
erg moeilijk was.
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Wij voeren voor u uit
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DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

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

De groen(t)e
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. En dan
starten we vaak met groenten van het seizoen,
omdat die lekker van smaak en aangenaam
van prijs zijn. Dus zei Gerda: “Wat dacht je
van prei?”. Marian antwoordde: “Ik ben niet zo
dol op prei.” En daarom deze keer prei, want
er is best veel lekkers mee te maken.
Omelet met het wit van prei
voor 2 personen

Snij de prei in dunne ringetjes of halve ringetjes
als de prei bij het wassen al gehalveerd is.
Verwarm in een brede koekenpan een eetlepel
boter of olijfolie voor bakken. Bak de prei
zachtjes tot ze gaar is en lichtbruin begint te
worden. Voeg de kerrie toe. Doe peper en zout
over de prei en roer goed door.
Kluts de eieren met een scheutje water, een of
twee eetlepels. Schenk het eimengsel erover
en doe het deksel op de pan, zodat de omelet
kan stollen. Keer als de bovenkant bijna
gestold is de omelet om, met behulp van het
deksel (laat de omelet op het deksel glijden
en zet daarna het deksel met een snelle zwaai
weer op de pan).
Warm serveren, bijvoorbeeld als lunch of als
eigerecht bij de warme maaltijd.
Op de foto: Soms lukt het keren van de omelet
niet zo goed. Dan wordt het geserveerd als
ei met prei. Het smaakte alsnog prima. Het
testteam heeft niet kunnen meegenieten, het
was al op.
Pittige prei-vleesstoofpot
voor 4 personen
1,5 kg prei
600 gram hamlappen
roomboter
zout
2 theelepels koriander (ketoembar)
2 eetlepels olie
2 teentjes knoflook
3 eetlepels melk
3 eetlepels water
1 eetlepel ketjap
1 eetlepel azijn
1 eetlepel bruine basterdsuiker
1,5 theelepel sambal
2 flinke eetlepels pindasaus (niet de kant-enklaar)

het onderste deel van een dikke prei (uit de
tuin) of van twee gewone preien,
1 theelepel kerrie Madras (of gewone kerrie)
4 eieren
scheutje water
peper, zout
roomboter of olijfolie om in te bakken
Was het onderste deel van een dikke prei of
neem het onderste deel van twee gewone
preien.

De hamlappen met wat zout bestrooien en
braden in de roomboter. Afblussen en sudderen
tot ze gaar zijn (ongeveer 1 uur). Daarna in
stukjes snijden.
Snij de wortels van de prei, maak schoon en
in reepjes van ongeveer 1 cm breed snijden.
Verhit de olie in een braadpan. Voeg de prei
toe, samen met de uitgeperste knoflook en de
koriander. Laat dit ongeveer 10 min. zachtjes
sudderen. Af en toe omscheppen.
Voeg de in stukjes gesneden hamlappen toe,
de 3 eetlepels water, melk, ketjap, azijn,
suiker, sambal en pindasaus. Laat dit onder af
en toe roeren 5 minuten sudderen tot het heet
is.

bladselderij
1 grote prei of 2 gewone
1 theelepel dille
2 takjes peterselie
3 eetlepels azijn
1
(runder)rookworst
van
Slagerij Molenaar

Is het niet pittig genoeg doe er dan nog wat
extra sambal of ketjap bij.
Opdienen met rijst of aardappelpuree.
Dit gerecht wordt door ons (Gerda) al jaren
gegeten met de wintersport. We zijn dan met
een groep van minstens 12 personen en ze
vinden het allemaal even lekker en het mag
dus niet ontbreken op het menu. We eten er
aardappels met kaas bij omdat we na een dag
in de buitenlucht best een stevige maaltijd
kunnen gebruiken.
Het testteam heeft hiervan meegesmuld. Het
is een mooi vleesgerecht voor bij de aardappels
met kaas. Lekker pittig en vult goed. Een van
ons at het met rijst en dan zou het wat meer
saus kunnen gebruiken. De combinatie van
prei met pindasaus doet het heel goed.
Bortsch, een rode bietensoep uit Polen,
Oekraïne en Wit-Rusland
voor 6 tot 8 personen
Deze
maaltijdsoep
kent
een
groot
verspreidingsgebied,
dus
kunnen
de
ingrediënten variëren. Ik maakte de versie
met gesneden groenten, er is ook een
versie waarbij de soep nog gemalen wordt
(staafmixer),
zodat
een
fijnere soep ontstaat.
1,5 liter water
0,5 koolraap (of 300 gram
witte kool en een koolrabi)
400 gram runderstoofvlees,
zoals lendelappen
1 ui
1 winterpeen
1 kg voorgekookte rode
biet (bijvoorbeeld van eigen
oogst, uit de vriezer)
2
stengels
bleekselderij
of een eetlepel gedroogde

Dit is de snelle versie, bij de
langzame versie zou je een
deel van de voorgesneden
groenten met de braadlappen
even
kunnen
aanzetten
met wat roomboter tot ze
lichtbruin zijn voor een wat
meer complexere smaak.
Zet 1,5 liter water op in de pan. Schil de
koolraap en snijd in dunne frietjes. Bedenk
dat de maat van de frietjes bepalend is voor
de grootte van de rest van de ingrediënten. Ik
ging voor 0,5 cm bij 0,5 cm en dan 5 cm lang.
Laat de koolraapfrietjes in het kokende water
zakken.
Pel een ui, snijd daarvan halve ringen en schil
een winterpeen en maak daarvan frietjes van
dezelfde dikte als de koolraap. Voeg ui en
winterpeen toe aan het water.
Snijd de braadlappen in kleine stukjes (denk
aan stukjes soepvlees voor een zondagse
soep) en voeg toe.
Houd een stevige rode biet achter, snijd de
rest in dobbelstenen van 1cm bij 1cm en voeg
die toe aan het water.
Maak de twee stengels bleekselderij schoon en
snijd deze in smalle ringen, voeg toe.
Maak een grote prei schoon, voor liefhebbers
van prei, hier mag je lekker uitpakken, er
kunnen makkelijk twee dikke preien in dit
recept. Snijd in smalle ringen en voeg toe.
Voeg toe de dille, 1 takje fijngesneden
peterselie en het azijn. Laat dit 45 minuten
zachtjes koken.

Voeg de rookworst toe en laat deze 15 minuten
meekoken.
Maal de achtergehouden rode biet fijn
(staafmixer of duw door een zeef heen) en voeg
dit samen met het laatste takje fijngesneden
peterselie toe aan de soep. Breng op smaak
met peper en zout. Voor deze hoeveelheid al
snel 3 theelepels zout. Is de soep te zoet, voeg
dan nog een eetlepel azijn toe.

Verwendag voor
bewoners Lingesteyn
Op donderdag 10 november hebben
bewoners van verpleeghuis Lingesteyn
Leerdam genoten van een verwendag.
dag werd georganiseerd door personeel
vrijwilligers van het Rivas-verpleeghuis
door familie van de bewoners.
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Serveer deze soep als voorafje of als
maaltijdsoep. Geef er dan mooi donker brood
bij, besmeerd met roomboter en belegd met
spek of boerenkaas.
Het testteam was verdeeld. Er zaten soepeters
tussen die dit niet als maaltijd zouden eten,
maar meer als vooraf. Lekker was het wel,
vooral de balans tussen de wat zoete soep en
de stevige rooksmaak van de rookworst van
de slager.
Wij vonden het leuk om weer voor jullie in
de keuken te staan. Laat eens horen welke
bekende of onbekende groente jij een volgende
keer in De Klepper wilt zien. Dan gaan wij op
onderzoek uit.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

50 jaar getrouwd

Teunis en Mary den Hartog
waren op 11 oktober 2016 50 jaar getrouwd.

Tijdens de verwendag hebben de bewoners
van Lingesteyn genoten van een voetenbad,
gezichtsverzorging
of
een
voetof
handmassage.
Helpt u mee?
Wilt u ook bijdragen aan extra aandacht voor
de bewoners van Lingesteyn? Dit kan door
vrijwilliger te worden. Voor meer informatie
en om u aan te melden als vrijwilliger, kunt u
contact opnemen met vrijwilligerscoördinator
Maria Bertels via m.bertels@rivas.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

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

Aandachtspunten wijkschouw
Aanwezig:
A.v.d.Leest (VVD)
J. van Beuzekom (CU)
Rick de Kuiper (handhaving)
Ronald Lems (groen)
Sjaak Pelikaan (politie)
Jessica Hiert (politie)
Klaas Boot (gemeente Leerdam)
Kim van Vliet (gemeente Leerdam)
Leontine Verkerk (DVS)
Rianda van der Heiden (DVS)
Teunis van Bruggen (DVS)
Gera de Jong (DVS)

wachten nog op een antwoord van de
gemeente Leerdam (bewegwijzering Bel
Company).
ANWB-bord
verwijzing
industrieterrein
Schoonrewoerd wordt verplaatst naar de
ingang bij de Brandweerkazerne.

• Bij Dorpsstraat 11 is nog af en toe
stankoverlast vanuit het riool.
Wellicht moet de ontluchting nagekeken
worden, er wordt ook contact opgenomen met
fam. de Jong.

• Bij de Pr. Bernhardstraat ontbreekt het
straatnaambordje aan de kant van het
dorpshuis. Hoek Pr. Bernhardstraat/Kon.
Wilhelminastraat liggen enkele tegels los
en ontbreekt een witte straatklinker in het
parkeervak.
Er komt een nieuw straatnaambordje, de
tegels rond de boom worden opgehaald en de
klinker wordt vervangen.

• Heeft de wijkagent nog contact met het
café opgenomen over parkeerproblemen bij
het cafetaria?
Het gaat vaak over kort parkeren, voorstel
is om een kruis op de weg te zetten en/of
mogelijk een bord NP.
• Worden de leuningen van de tunnel
Overheicop nog geschilderd? (provincie)
Er is contact geweest met de heer van
Duivenbode (provincie), een antwoord laat
echter lang op zich wachten. Gemeente heeft
ook voorgesteld om het zelf op te lossen en de
rekening later bij de provincie in te dienen.
• De bewoners van de Ooievaarszoom
ondervinden veel last van vrachtwagens
(niet alleen van de melkfabriek), de
spiegel wordt regelmatig verdraaid. Kan
er geen bord geplaatst worden dat er
geen vrachtwagens mogen komen (alleen
bedienend verkeer). De woningen hebben
geen trottoir dus kinderen staan snel op de
straat.
Gemeente zal aan de Steenovenweg een bord
plaatsen met verboden voor vrachtverkeer en
als proef zullen ter hoogte van het hertenkamp
wegversmallingen geplaatst worden zodat
vrachtwagens niet verder kunnen rijden. De
lantaarnpaal met spiegel aan de Amaliastraat
zal wat naar achteren verplaatst worden.
• Ook aan de Steenovenweg is er nog
dagelijks overlast van vrachtwagens, we

• De boom (buurtmanifestatie) wil DVS graag
geplaatst hebben in de speeltuin ‘Theo
Vuurensplein’ (west).
Gemeente Leerdam zal deze boom z.s.m.
plaatsen op een mooi plekje en het oude
bankje gelijk vervangen.

• Geeft de treurwilg van mw. Bikker
(Dorpsstraat) nog overlast?
Gemeente zal samen met Johan den Hertog
(brandweer) contact met mw. Bikker opnemen
of zij eventueel de boom kunnen verwijderen.
• Vervangen bankjes en prullenbakken
Dorpsstraat (aanpassen hoeveelheid).
Er staan nu 5 bankjes en 3 prullenbakken, er
worden nieuwe bankjes (zwart) geplaatst en
een nieuwe afvalbak (januari 2017).
• Wanneer komt er een ondergrondse
container aan de Anthoniuswerf? Hoek
trottoir
Eiberhof/Anthoniuswerf
liggen
stoeptegels los/steken omhoog.
Er loopt nog een procedure met de
bewoner(bezwaar), deze dus eerst even
afwachten. De stoeptegels zijn inmiddels gelijk
gemaakt.
• Bestemming van de oude Regenboogschool
en naastliggende ‘oude speeltuin’? DVS
wil binnenkort graag een gesprek met
omwonenden.
Nadat de Noachschool uit het pand is vertrokken
zal de locatie een nieuwe bestemming krijgen,
DVS wil eerst op korte termijn een avond met
omwonenden van Kerkeland en Noorderwoerd
organiseren.

• De boom bij Kerkeland 8-10 moet wel
blijven staan maar kan wel wat gesnoeid
worden (geïnformeerd bij omwonenden).
Taxus in de bloembak bij nr. 4 is dood en
de vuurdoornhaag achter de garageboxen
moet gesnoeid worden.
De boom zal gesnoeid worden, taxus zal
verwijderd worden en de vuurdoornhaag is
inmiddels gesnoeid.
• Plantenbakken Masada behouden of anders
inrichten?
De gemeente komt met een nieuw plan met
minder groen. Tevens zal bekeken worden
of de grote boom vervangen kan worden.
Hoek De Bongerd/Masada bij plantenbak wat
klinkers ophogen.
• Dakpannen HOVO en versmalling fietspad?
(nog een oud punt).
Bij sloopwerkzaamheden kan het problemen
geven, nu kan er eigenlijk niets aan gedaan
worden.
• Bij het toegangshek van de begraafplaats
zit in het midden een lastige verhoging, kan
dit gelijk gemaakt worden?
Er zal gekeken worden of er wat aan gedaan
kan worden.
Daarnaast wordt opgepakt:
- Het achterste gedeelte van het hekwerk
rond het hertenkamp zal worden vervangen.
- De bewoner van Masada 23 krijgt tijdelijk
een stukje groen in bruikleen.
- De tijdelijke abri bij de bushalte zal nog
vervangen worden door een definitieve.
- Een parkeerplaats voor de huisarts bij
de
huisartsenpost
wordt
binnenkort
gerealiseerd.
- Het paadje naast Westenburgstraat 15 zal
ook opgeknapt worden.
- De raad beslist binnenkort of er in het
voorjaar weer plantenbakken op de
Dorpsstraat geplaatst gaan worden.
Gera de Jong (secr.)

Landwinkel Van Buuren
Fruit in wintersfeer
Proef en beleef de wintersfeer
in onze
landwinkel op zaterdag 10 december 2016.
Van 10.00 uur tot 15.00 uur worden voor iedere
klant appelbeignets ter plaatse bereid door de
meester “koekenbakker” Zwart. Dit onder het
genot van heerlijke winterse drankjes.
Natuurlijk hebben we een ruim assortiment
om het tijdens deze feestelijke dagen, ook bij
u thuis gezellig te maken. Proef en geniet.
Tot dan. Zegt het voort!

Urbex-expositie

In verpleeghuis Lingesteyn is tot eind december
een avontuurlijke Urbex-expositie te zien van
fotografe Marieke Berkelaar.
De Leerdamse Marieke Berkelaar is fotograaf
en grafisch ontwerper. Als fotografe gaat ze op
zoek naar verlaten locaties, wat ‘Urbex’ (Urban
Exploring) wordt genoemd. Haar foto’s laten
gebouwen zien die van het ene op het andere
moment lijken te zijn verlaten. Bezoekers van
de expositie moeten hun fantasie gebruiken
om te bedenken wat zich ooit op deze plekken
heeft afgespeeld.

Verrassing bij Open Eettafel
Er was op De Open Eettafel
van afgelopen donderdag 17
november een leuke verrassing:
de
maaltijd
was
dit
keer
gratis! Deze verrassing werd
de
ouderen
aangeboden
door de Rommelschuur van
Schoonrewoerd.
De
Rommelschuur,
een
initiatief van de Gereformeerde
Kerk, ontvangt en verkoopt
tweedehands spullen en kleding.
Elke tweede en laatste zaterdag
van de maand is de Rommelschuur,
Overheicop
1,
open.
De
Rommelschuur
organiseert
een grote rommelmarkt op de

laatste zaterdag van september,
een aantal minirommelmarkten en
de kerstmarkt. Met de opbrengst
steunt de Rommelschuur een
aantal projecten in o.a. Roemenië,
Indonesië, Afrika en Europa.
Tijdens de maaltijd werd dit als
volgt verwoord: “Ook in Nederland
ondersteunen wij projecten en/
of acties waaronder jaarlijks de
voedselbank in Leerdam. De Open
Eettafel in ons eigen dorp is een
sociaal gebeuren wat belangrijk
is voor alle senioren uit de gehele
gemeente. Daarom bieden wij u
deze maaltijd aan. Smakelijk eten.”

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

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken
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

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl
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Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

Bierproeverij

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

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web:
www.levenmetstraling.nl
Mail:
info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

r

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

1. Naam: Julian den Hartog
2. Leeftijd: 16 jaar
3. Broers/zussen: Zusje Géline
4. Hobby’s: Voetballen / Vissen
5. School: Drechtster college Dordrecht
6. Opleiding: Houtbewerking/ fietstechniek
7. Leukste vak: Sport klas
8. Ik heb een hekel aan: Pesten
9. Favoriete sport: Voetballen
10. Ik kan geen dag zonder: Mijn IPhone
11. Ik lust geen: Nasi
12. Ik ben gek op: Pizza/broodje Dönner
13. Ik word kwaad als: Er dingen over mij
gezegd worden die niet waar zijn
14. Een slechte eigenschap van mij:
Ongeduldig zijn
15. Mijn favoriete vakantie: Met mijn
familie naar Italië
16. Mijn favoriete muziek: Rock
17. Mijn favoriete broek: Nike tech fleece
18. Mijn favoriete app: Whatsapp en
Instagram

19. Het leukste in het dorp: Voetbalplein
op het nieuwbouwplan
20. Dit wil ik worden: Weet ik nog niet
helemaal
21. Dit moet anders op het dorp: Graag
een pannakooi (soort voetbal)
22. Tip voor jongeren: Relaxed doen tegen
elkaar
23. Volgende vragen voor: Teun van Dijk

Neem gerust contact met ons op
voor advies of een vrijblijvende offerte

T 06 223 803 88
E anne@schippertimmerentegelwerken.nl
I www.schippertimmerentegelwerken.nl
Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van
de werkzaamheden van Schipper Timmer- en Tegelwerken.

1755  9
1

Nieuwe en
gebruikte motoren

17519 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.
-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage

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

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

Honda / Suzuki dealer

Voor & Na
Hier een tweetal foto’s met het zicht vanaf de
Kerkweg bij “de Heul”. De naam De Heul komt
door een onderdoorgang (gemetselde duiker)
onder de weg om de Kortgerechtsewetering te
verbinden met de Schaiksewetering. Hierdoor
kon het (overtollige) water worden afgevoerd
richting Leerdam naar De Linge.

Op dit deel van de weg stond aan weerszijden
een gemetseld muurtje. Dit was zo smal, dat
er maar 1 auto tegelijk doorheen kon rijden.
Op de oude foto is de echte heul niet goed
zichtbaar. Daarnaast was het zicht op de molen
natuurlijk uniek. Nu ziet het er allemaal wat
strakker uit en is de molen verdwenen en is de
woningbouw wat forser dan voorheen.
Rien Bambacht

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

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

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

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

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Wat een mooie en kleurrijke herfst hebben
we (gehad). Nagenieten van de tuin, waar
sommige planten steeds opnieuw knoppen en
bloemen bleven vormen; nog een extra avond
buiten kunnen eten; het zijn van die kleine
verrassingen van het seizoen. Inmiddels is de
tijd weer omgezet, de avonden zijn kort en het
weer is omgeslagen: buien en fris.

verjaardag of een kerstpakket er is bij de
Schaapskooi altijd wel een passend cadeau te
vinden. U investeert in de natuur/ondersteunt
natuurprojecten en maakt een ander blij. Een
win-win-situatie heet dat tegenwoordig. We
zien u graag komen.
De vrijwilligers van de Natuur en Vogelwacht
wensen u een goed eind van 2016 en een
gezonde start in 2017.

Wat gaat de winter ons brengen? Tja, dat
blijft nog raden. Wat zeker is: de Natuur- en
Vogelwacht heeft weer een stevig programma
klaarstaan.
27
november
vogelexcursie
in
de
Biesbosch. Om 09.00 uur vertrekt men uit
Vianen, Benedictushof of u sluit aan rond 9.20
uur op parkeerplaats Avelingen te Gorinchem.
18
december
gaat
er
een
groep
winterwandelen in het Deelerwoud. U
kunt mee, mail even voor de details naar:
fam-klees@hetnet.nl.
Ook de dialezingen gaan weer van start in de
Schaapskooi. Aanvang 20.00 uur. Toegang is
gratis. In de pauze worden lootjes verkocht
om de kosten te dekken en aan het eind van
de avond kunt u met een leuke Natuurprijs
naar huis.
1 december is Annette van Berkel aan het
woord. Zij toont Vlinders in beweging.
Annette maakt al 15 jaar films over vlinders
voor De Vlinderstichting. Vanavond toont zij
twee korte films van 15 tot 20 minuten. Het
leuke is uiteraard dat de film echt de beweging
laat zien.
15 december gaan we
Wiggele de Haas. We gaan
in verre landen: Portugal
en Alentejo en in Spanje
Landschappelijk prachtige
aandacht voor de planten en

nazomeren met
veel vogels zien
- Ria Formosa
- Extremadura.
gebieden met
de vogels.

29 december blijven we dicht bij huis: Astrid
Kant en het verhaal van grutto Ronald, een
succesverhaal!
De tijd van cadeautjes geven komt er weer
aan. Voor Sint Nicolaas, de Kerstman, een

Nieuwe puzzelrubriek
Het is jullie misschien opgevallen dat de
Klepper iets nieuws heeft:

De Schoonrewoerdse Zoekvreter
Wij (Gerrit, Rik en Naomi) misten een puzzel
voor de volwassenen. Hoewel de Klepper wel
een puzzelhoekje heeft voor kinderen, is er
voor de grote mensen niets te puzzelen. Onze
uitdaging is om alle puzzels die wij maken te
relateren aan Schoonrewoerd. Gerrit en Rik
laten hun fantasie los op papier. Vervolgens
vertaalt Naomi de papieren puzzel naar een
digitaal beeld.
De naam van de puzzel “De Schoonrewoerdse
Zoekvreter” is afgeleid van het begrip “De
Schoonrewoerdse Koekvreters”. Zoals de
Culemborgers
“Blauwlappen”
heten,
de
Leerdammers “De Klokkendieven”, worden
Schoonrewoerders regionaal ook wel “De
Koekvreters” genoemd. Hoe deze benamingen
zijn ontstaan is voor ons niet helemaal
duidelijk.
We hopen dat jullie veel plezier aan onze
puzzels beleven. De zoekvreter van deze keer
staat op de volgende pagina. Zet je tanden
erin en laat hersenen kraken!
Groetjes van
Gerrit Middelkoop,
Rik Middelkoop
en Naomi Abbel

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
LETTER SUDOKU 117
Vul het diagram zo in,
dat in elke rij, elke
kolom en elk blok van
3x3 vakjes de letters
KLIWDEAGN één keer
voorkomen. De letters
in de grijze balk
vormen uiteindelijk een
Schoonrewoerds begrip.

Oplossing 116
1. Langerak, 2. De Ruiter,
3. Burggraaf, 4. Oudenaarden,
5. De Gans, 6. Baars, 7. Middelkoop, 8. De Boer, 9. Van
Bruggen, 10. Post, 11. Bosch,
12. Haag, 13. Kool, 14. Bogerd,
15. Van Klei.

De prijswinnaar van De
Schoonrewoerdse Zoekvreter
uit editie 116 is:

TRUDI MIDDELKOOP
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uit de Dorpsstraat. Gefeliciteerd!
Trudi mag haar prijs komen
ophalen in De Rommelschuur.

WIN EEN KAASPAKKET
SAMENGESTELD DOOR
AD & TINEKE’S DAGWINKEL
Ad en Tineke stellen persoonlijk dit heerlijke
kaaspakket voor u samen.
Stuur vóór 1 januari 2017 het begrip op
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

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

Open:
di + za
10.00 – 17.00
en
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

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

Tijden geleden kreeg ik een krantenpagina,
gedateerd 5 april 1980. “Misschien iets
voor in De Klepper een keer,” werd erbij
gezegd. De kop van het artikel luidt:
“Schoonrewoerd radarstelling ‘Gorilla’
Wereldoorlog II tussen de rivieren.” Het
krantenartikel is geschreven door dhr.
J.M. van Alphen, destijds voorzitter van
een werkgroep binnen de Historische
Kring Kesteren met als onderwerp:
de jaren 1940-1945 in de Betuwe, de
Bommelerwaard en een deel van de
Vijfheerenlanden.
Een
radarstelling
in
Schoonrewoerd?
Kortgeleden is in Heukelem een radar geplaatst
door het KNMI. Een weerradar, waarbij mijn
zwager betrokken was, u hebt er wellicht over
gelezen in de krant. Mijn zender stond dus
op scherp toen ik deze krantenpagina weer
terugvond in de stapel. Dat het hier niet om
een weerradar ging, was gezien de kop al
overduidelijk, maar mijn interesse was er niet
minder om.
Op de krantenpagina staat een foto waarop
dhr. V.d. Berg (in 1980 op de leeftijd van 78
jaar) wijst naar het overgebleven fundament
van de radarpost. Op de achtergrond is zijn
boerderij zichtbaar, waarin tijdens de oorlog
een commandopost van de Duitsers was
gehuisvest. Er is een betonnen bouwsel te
zien. Het deed me denken aan een bunker.

Ik probeer me aan de hand van het artikel
en de foto voor te stellen waar dat ding
dan moet hebben gestaan. Dhr. Van Alphen
beschrijft: “In februari 1942 brachten Duitse
militairen bordjes aan op bomen langs de
Huibert. Het aanbrengen van deze bordjes
was voor de bevolking het eerste teken dat
de Duitsers plannen hadden in hun gebied
iets te gaan ondernemen. Spoedig daarna
werden de boerderijen van de heren Van de
Berg, Bikker en Van der Heyden gevorderd.
Van deze boerderijen werden die van de
heren Bikker en Van der Heyden gesloopt,
terwijl die van de heer Van de Berg als een
soort commandocentrum t.b.v. de te vestigen
radarstelling werd ingericht.”
Luisterpost
Langs de Huibert… ik laat mijn gedachten
gaan langs het Kortgerecht, de Steenovenweg,
Overheicop, maar ik weet nog niet waar ik dit
moet plaatsen. De Schoonrewoerdse bevolking
wist er destijds ook geen weg mee. Het artikel
vervolgt: ”De radarstelling werd door de
bevolking, omdat men toen uiteraard niets of
heel weinig van het bestaan van radar afwist de
‘luisterpost’ genoemd. De Duitse eenheid die
deze post in gebruik nam, had een gemiddelde
sterkte van ca. 200 mannen en vrouwen.” Ik
ben verbaasd over dat aantal mensen. Een
half dorp werd daar dus gestationeerd.
Ook een lichtbaken maakte deel uit van
het complex. Aan de Zijderveldsesteeg

in Zijderveld stond het
lichtbaken. “Tussen de in het
veld opgestelde apparatuur
stonden bouwketen, waarin
2
of
3
onderofficieren
huisden, die de apparatuur
onderhielden en bedienden.
Ook
stond
er
een
wachtgebouwtje achter het
huis van de heer Van de Berg.
[…] De Overheicopseweg
liep destijds al dood, zodat
het voor de Duitsers vrij
gemakkelijk was een gebied
met prikkeldraad af te
zetten en zo nieuwsgierigen
te
weren.
Bovendien
moesten alle burgers er
verdwijnen. Het wachtlokaal
stond aan de rechterzijde
van de weg.” Kijk, eindelijk
een duidelijker aanwijzing:
Overheicopseweg en eerder
al de Zijderveldsesteeg. Het
geheel besloeg dus best een
groot gebied.
“Hierachter (achter het wachtlokaal) stond de
houten cantine, die tot aan het einde van de
oorlog vrij goed van allerlei voorraden was
voorzien. Dat de bewaking van deze post
zeer uitgebreid onder andere met honden
was, kwam omdat hier diverse soorten
radarmateriaal door de Duitsers werden
getest. […] De radarinstallaties in het veld, ca.
250 meter van de boerderij van de heer Van de
Berg bestonden aanvankelijk o.a. uit een grote
en een kleine spiegelantenne […] later werd de
post voorzien van een grote Freya-Gerät. Dit
Freya-Gerät leek op een grote rechtopstaande
draaibare matras.”
Ooievaar
Radarpost Gorilla, was bedoeld om vliegtuigen,
die uit Engeland opstegen om het achterland te
bombarderen, neer te schieten. Dit gebeurde
deels door afweergeschut en deels door de
inzet van jachtvliegtuigen. De geallieerden
lieten zich niet zomaar door de radar bekijken,
blijkt uit het verhaal van Van Alphen: “De
radar werd door de geallieerde luchtmacht
veel gestoord door middel van zeer grote
hoeveelheden zogenaamde ‘Düppel’ ook wel
genoemd ‘Staniolstreifen’: op bepaald formaat
gesneden zilverpapier. Dit zilverpapier was, om
oplichten bij beschijning door een zoeklicht te
verhinderen, van een zwart laagje voorzien.”

Om de radar te testen, maakten de Duitsers
gebruik van een klein vliegtuigje. Dit type
heette: Fieseler-Storch= ooievaar en had haar
naam te danken aan het landingsgestel dat
niet in te trekken was en eruit zag als een stel
lange poten. Er werd stevig gestunt met dat
toestelletje met als gevolg dat het op een keer
in de oeverwal van de Huibert vloog en geheel
vernield werd.
De radarpost heeft uiteindelijk een aandeel
geleverd in het neerhalen van maar liefst
59 geallieerde toestellen. Volgens dhr. Van
Alphen werden de successen van de radarpost
herhaaldelijk op het kamp uitbundig gevierd.
In het artikel in de krant (ik weet niet welke
krant) wordt gemeld dat men van plan is om
meerdere artikelen te wijden aan deze tijd
en met name ook aan de toestellen en haar
bemanning die werden neergehaald en in de
omgeving van Leerdam neerkwamen. Ik heb
alleen deze pagina en wil eindigen met dezelfde
oproep als waarmee dit artikel in 1980 afsloot:
”De tijd gaat verder, toch is het nuttig om aan
deze gebeurtenissen, die voor een klein dorp
zoveel verandering teweeg hebben gebracht,
eens aandacht te schenken. Degenen die
menen nog verdere bijzonderheden over deze
post te kunnen aandragen, worden vriendelijk
verzocht dit te doen.”
Jolanda Lemcke
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Kaartenverkoop
Het werk van de Stichting Woord en Daad,
armoedebestrijding, zal u zeker niet onbekend
zijn. Als u het werk van voornoemde stichting
wilt steunen, is er nu de mogelijkheid kaarten
te kopen.
Er zijn schitterende kerstkaarten, gewone
kaarten, kinderkaarten, condoleance kaarten
en
cadeauenveloppen.
Verkoop
iedere
dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 uur.
Namens het comité Woord en Daad Leerdam
en Omstreken
Corrie van Merkerk
Dorpsstraat 45
642013

Beste allemaal,
Ik ben Remco Beumer, ik zit in de 1e van
De Passie. Ik heb de pen door gekregen van
Remon dus ik moet ook een stukje schrijven.
Ik ga over iets schrijven wat ik mee heb
gemaakt vandaag, namelijk een dierentuin
excursie. Jeeeeej!
We gingen naar Burgers’ Zoo. Alleen het is
niet het zelfde als op de basisschool, want
als je op excursie gaat op de middelbare
school moet je opdrachten maken op de plek
waar je bent. Voor de rest was het wel leuk.
Alle 1e klassen gingen mee. Alleen een paar
vrienden en ik hadden nog 2 uur of meer
om gewoon rond te lopen. Een paar dieren
hielden winterslaap, maar de meeste niet. Ik
vond het leukste dier de kaaiman (krokodil /
alligator) alleen die was verstopt.
We moesten ook een superdier maken, dus
een fantasiedier met 3 kenmerken. Ik had:
lichaam van een leeuw, vleugels van een
adelaar en slagtanden van een olifant. Het
was een leuk uitje alleen toen ik thuis kwam
was ik heel moe. Nu moet ik het verslag nog
uitwerken… :(
Ik geef de pen door aan Noëlle Den Braber.

Het is weer collectetijd.
Dat was het ook voor de Nierstichting
en Alzheimer. Het totale bedrag dat in
Schoonrewoerd voor de Nierstichting is
opgehaald is € 712,59. De collecte voor
Alzheimer heeft € 666,19 opgebracht. Met
dank aan al de gevers die dit weer hebben
bijeengebracht.
Veel dank ook aan de collectanten, die dit
vrijwilligerswerk mogen verrichten. Heel fijn
dat ze elk jaar dit weer willen doen. We mogen
altijd weten dat we niet voor onszelf langs de
deur gaan, maar voor een goed doel en tot
hulp aan onze naaste.
Het gebeurt wel in ons digitale tijdperk dat
men geen geld in huis heeft. Het beste is als
u er rekening mee houdt dat er een (groot)
aantal weken van het jaar iemand aanbelt en
u iets daarvoor apart legt. Bent u helemaal
zonder, dan kan het altijd digitaal.
“Leuk u weer te zien”, hoor je van beide kanten.
Mooi toch? Dat geeft nog goede onderlinge
verbondenheid ook.
Namens allemaal,
A.K.Wallet

COMPLETE VOET BEHANDELING
OOK BIJ U THUIS

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

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

Overheicop 1,
Schoonrewoerd

Bel voor een afspraak
06 - 19 29 27 49

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

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

TInEKE!

HOLA!!

Wat is dit?

Hulp?

nou
moe!

Omdat we in kerstTijd als
dorpsStraAtwinkeliers
gratis thuisbezorgen en
het zo druk voOr je is...
...BoOd deze vriendelijke
meneEr zijn hulp aAn!

SorRy!
HaAst.

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

Hulp.

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

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

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

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

T. 0345 – 599 394 / @vandenbergmakelaars.nl

WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL

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

Mededelingen van het bestuur DVS
Jammer
In de vorige Klepper zijn wij uitgebreid
ingegaan op de situatie rond de samenstelling
van ons bestuur. Ook hebben alle 280 leden een
lange brief van ons ontvangen waarin wij onze
zorg rond de samenstelling van ons bestuur
aan hen voorgelegd hebben. We hebben wel
diverse positieve reacties gehad op de inhoud
van de brief en de zorg over DVS werd ook
beaamd. Voor zover wij weten is de verhoging
van de contributie voor niemand een reden
geweest om het lidmaatschap op te zeggen.
Diverse leden hebben zelfs aangegeven dat
we mogen rekenen op een hogere jaarlijkse
contributie dan we hebben besloten. Daarvoor
onze hartelijke dank. Financieel gezien liggen
we voor de komende jaren weer op koers en
zal er voorlopig geen volgende verhoging van
de contributie noodzakelijk zijn.
Helaas hebben wij geen reacties mogen
ontvangen over onze zorg over de beperkte
bezetting van het bestuur. Moeten wij nu
concluderen dat ons vrijwilligerswerk voor
u totaal niet van belang is? Wij gaan dit
inmiddels wel een beetje zo voelen en moeten
wij daar onze conclusies uit trekken? In de
dorpsenquête gaf u toch aan wel op de hoogte
te zijn wat DVS voor het dorp doet en u het
waardeert hoe dat uitgevoerd wordt.
Het huidige bestuur is nog steeds gemotiveerd
om verder te gaan maar gezien de zaken die
ons in de toekomst wachten kan dat echt
niet in de huidige bezetting, we hebben echt
versterking van ons bestuur nodig. Wij doen
dit ook naast ons werk en andere privézaken
in ons leven. Denkt u er nog eens over na en
informeren bij één van onze bestuursleden
kan altijd en is uiteraard geheel vrijblijvend.
En ja, lid zijn van het bestuur kost wat tijd,
daar zijn wij ons van bewust maar dat zijn we
in de huidige maatschappij echt aan elkaar
verplicht! Wij gaan ervan uit dat we met elkaar
het 25-jarig bestaan van DVS nog mogen
vieren in 2017 met een functionerend bestuur!
We hebben naast een voorzitter behoefte aan
(jonge) bestuursleden die het leuk vinden om
met diverse partijen, waaronder medewerkers
van de gemeente, samen te werken en te
overleggen over een scala van onderwerpen.
We spreken uit ervaring dat het bijzonder
prettig is om voor ons mooie dorp allerlei

zaken te regelen of in ieder geval mee te
kunnen denken.
Nieuwe ambassadeur
Vorig jaar zijn wij als bestuur binnen de
gemeente Leerdam gekoppeld aan Danielle,
zij was voor ons het aanspreekpunt naar
de gemeente toe. Deze opzet werkte naar
tevredenheid maar Danielle heeft inmiddels
een andere functie binnen de gemeente, dit in
verband met de komende fusie met Vianen en
Zederik. Haar taak is overgenomen door Kim
van Vliet, zij is werkzaam op de gemeentewerf
als administratief medewerkster. We hebben al
verschillende keren contact met haar gehad en
ook deze samenwerking is bijzonder prettig en
heeft echt een meerwaarde voor ons contact
met de gemeente.
Wijkschouw
Op 14 oktober jl. hebben we de jaarlijkse
wijkschouw weer gehouden, een verslag
van deze schouw staat ook in de Klepper.
Verschillende punten zijn inmiddels weer
opgelost:
1. In overleg met de bouwer op de
Ooievaarszoom is afgesproken om de
blokkering vrachtverkeer niet aan de
Steenovenweg maar op de Amaliastraat te
plaatsen. Hij gaat in november weer verder
met bouwwerkzaamheden en heeft dan
hinder van deze blokkade. Na de bouwfase
kan de blokkade aan de Steenovenweg
geplaatst worden. Aan de Steenovenweg
is inmiddels wel een bord geplaatst dat
een gesloten verklaring aangeeft voor
vrachtverkeer.
2. Het ontbrekende straatnaambordje aan de
Pr. Bernhardstraat is weer opgehangen.
3. Bij het gezondheidscentrum is een
parkeerplaats gerealiseerd die alleen door
de huisarts gebruikt mag worden.
4. Voor het opknappen van de leuningen bij
de tunnel Overheicop heeft de Provincie nu
een offerte uitstaan en we hopen dat dit nu
binnenkort aanbesteed kan worden.
5. De bewegwijzering naar Bel Company zal
ook aangepast worden, het ANWB-bord
(Schoonrewoerd industrieterrein) wat nu
op de hoek Kortgerecht/ Dorpsstraat staat
wordt verplaatst naar de ingang van Bel
Company bij de brandweerkazerne.

Afscheid Burgemeester Rinus Houtman
Op donderdag 29 september jl. zijn we
aanwezig geweest bij het afscheid van
burgemeester Houtman en zijn vrouw.
Het was een drukke en gezellige receptie
waarin door velen naar voren werd gebracht
dat burgemeester Houtman en zijn vrouw
zeer betrokken waren bij alles wat er in de
gemeente Leerdam speelde. Ook wij hebben
dat zo ervaren, tijdens het Sinterklaasfeest
en de versiering van de kerstboom op het
kerkplein waren ze altijd aanwezig, ondanks
hun drukke agenda. Wij hebben hen beiden
namens ons dorp bedankt met een pakketje
samengesteld door de Landwinkel en wensen
hen nog vele jaren samen in gezondheid toe.
Wijkagent
Tijdens de wijkschouw werd ons duidelijk dat
we geen wijkagent meer hebben. In Leerdam
zijn nog maar 3 agenten beschikbaar en Sjaak
Pellikaan is ingedeeld voor wijk Noord en
Schoonrewoerd. Hij werkt echter niet volledig
dus meldingen kunnen altijd gedaan worden
via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal
tarief). Jessica Hiert neemt in het Stadskantoor
alle meldingen aan. Wij betreuren het dat er al
zoveel gewisseld is met de wijkagenten.
Dit wordt veroorzaakt door een grote
landelijke verandering in de organisatie van
de politie. Wij vallen onder de regio Rotterdam
waarvandaan de indeling voor de gehele regio
wordt gemaakt. De wijkagenten zelf hebben
hier geen invloed op. Uit onze contacten met
de politie beluisteren wij dat de agenten daar
zelf ook niet blij van worden.
Locatie Regenboogschool
Zoals u wel gezien zult hebben vordert de
bouw van de nieuwe Noachschool nu gestaag
en mogelijk zal deze het nieuwe schooljaar
2017/2018 al in gebruik zijn. Als DVS zijn wij
benaderd om mee te denken over wat er met
de oude Regenboogschool en het omliggende
gebied moet gebeuren. Zoals ook in de enquête
werd aangegeven hebben we vermeld dat er
behoefte is aan betaalbare woningen voor
jongeren en levensloopbestendige woningen
voor ouderen. Gezien de problemen in het
verleden op het speelveld en de weerstand
tegen het gezondheidscentrum is ons plan
in ieder geval om met de omwonenden in
gesprek te gaan over de invulling van deze
locatie en mogelijk zal dit gesprek nog dit jaar
plaatsvinden. Zodra we een datum hebben
zullen we de omwonenden informeren en
uitnodigen.

Speculaasverkoop
Eind oktober was weer de jaarlijkse verkoop
van speculaas door de Activiteitencommissie.
De opbrengst komt ten goede aan het
Sinterklaasfeest op 19 november a.s. Nogmaals
hartelijk bedankt voor uw spontane aankoop,
we hopen er weer een geweldige middag van
te maken.

Versieren Kerstboom kerkplein
Al verschillende jaren is dit een activiteit en
het begint echt een traditie te worden. Dit
jaar staat het gepland voor zaterdagmiddag
17 december a.s. Reserveert u deze middag
vast in uw agenda om samen met andere
dorpsbewoners hierbij aanwezig te kunnen
zijn vanaf 17.00 uur. Wij zorgen voor een
hapje en een drankje en voor wat warmte.
De kinderen kunnen natuurlijk weer zelf hun
versieringen maken en we hopen dat de
brandweer ook weer aanwezig zal zijn met de
ladderwagen. Zie later ook de posters in het
dorp.
Beschilderen tunnel Overheicop
We hebben veel positieve reacties mogen
ontvangen over de beschildering van de tunnel
Overheicop. Leuk, dat het zo door de kinderen
van de basisschool en enkele vrijwilligers
gerealiseerd is. Thea Zweije, de ontwerpster
van het geheel, is echter zelf niet helemaal
tevreden. Zij vindt dat de gekleurde wolken op
sommige plaatsen wel wat uitgebreid kunnen
worden. Wij hebben haar goedkeuring gegeven
om dit uit te voeren. Hiervoor wachten we
uiteraard op betere weersomstandigheden en
zal dan vermoedelijk ergens in het voorjaar
van 2017 uitgevoerd worden. Tegen die tijd
doen we weer een oproep voor vrijwilligers die
de kwasten kunnen hanteren.
Nieuwe dorpsbewoners
De laatste weken hebben zich in Schoonrewoerd
veel verhuizingen voorgedaan: bewoners zijn
vertrokken, maar ook weer nieuwe bewoners
zijn gekomen. Wij heten u hartelijk welkom in

ons dorp en hopen dat u zich heel snel op uw
gemak voelt. Uiteraard bent u van harte welkom
als lid van onze Dorpsvereniging, uw reactie
zien we met belangstelling tegemoet via onze
secretaris of dorpsverenigingschoonrewoerd@
gmail.com.
Overleg met andere wijkraden
Als bestuur ontmoeten wij geregeld tijdens
verschillende gelegenheden de bestuursleden
van de wijkraden die in de gemeente Leerdam
actief zijn. In de stad zelf is dit verdeeld over
wijkraad Centrum, Noord, Oost en West.
Kedichem heeft ook een eigen wijkraad.
Dorpsvereniging Schoonrewoerd is in die zin
een vreemde eend in de bijt dat wij de enige
‘club’ zijn die een vereniging zijn met betalende
leden.
Wat erg leuk is om te ervaren dat elke
wijk c.q. dorp zijn eigen dynamiek kent en
samenstelling van de bevolking met specifieke
zaken waaraan gewerkt wordt.
Overeenkomstige zaken die spelen hebben
vaak betrekking op verkeerszaken, parkeren,
vuurwerkoverlast en het thema veiligheid. Wat
ook een overeenkomst is dat we allemaal met
dezelfde wethouders en ambtenaren te maken
hebben waarmee over het algemeen een
gezonde verstandhouding bestaat. We hebben

tenslotte een gezamenlijk belang en dat is het
behoud en verbeteren van de leefbaarheid in
onze gemeente.
We zijn nu met de wijkraden bezig om de
overeenkomstige zaken in de agenda’s van de
gemeente en de wijkraden op elkaar aan te
laten sluiten. Onze ervaring leert dat er voor
alles een plaats is, maar wel op een specifieke
tijd die in alle agenda’s past. Zo lang de
neuzen niet dezelfde kant op staan heeft het
vaak geen zin om energie te besteden aan een
bepaalde zaak. Behalve, uiteraard, als er een
urgente zaak speelt die opgelost moet worden.
Tot slot
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen met
familie, vrienden en dorpsbewoners en zien
u uiteraard graag op zaterdag 17 december
a.s. bij het ontsteken van de verlichting in de
kerstboom op het kerkplein. Ook hopen we dat
voor iedereen de jaarwisseling rustig verloopt
en de vuurwerkoverlast beperkt blijft zodat we
ook deze keer de vermelding krijgen dat alles
rustig verlopen is. Zoals eerder gezegd wordt
2017 voor DVS een bijzonder jaar, verdere
mededelingen volgen hierover.
Met vriendelijke groet,
namens DVS, Gera de Jong (secr.)

detorenrepro.nl

Printen, plotten, kopiëren,
familiedrukwerk en meer!

Waaldijk 134 • 4214 LD Vuren • 0183 63 11 49 • e: reproservice@hetnet.nl

Sinterklaasintocht 2016

B E N E L U X

skcn
Dé kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt!
www.skcn.nl • (0345) 639 555
Dagopvang • Halve dagopvang • Peuterspeelzalen
Buitenschoolse opvang • Voorschoolse opvang
Vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen
Gastouderopvang
Wij zoeken gastouders in Schoonrewoerd!

Uw groentegroenteUw
en
fruit specialist
specialist
en fruit
Kwaliteit
Kwaliteit
is
onzegarantie
garantie
is onze

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

ACTIVITEITENKALENDER
november
27 november

december
1 december
10 december
10 december
15 december
17 december
18 december
22 december
24 december
27 december
29 december

9:00 uur

20:00
9:00-13:00
10:00-15:00
20:00
17:00

uur
uur
uur
uur
uur

13:45
21:30
vanaf 18:00
20:00

uur
uur
uur
uur

Vogelexcursie Natuur- & Vogelwacht,
vertrek Benedictushof Vianen

Dialezing ‘Vlinders in beweging’, De Schaapskooi
Kerstmarkt Gereformeerde Kerk in de Rommelschuur
Landwinkel Van Buuren in wintersfeer
Dialezing over vogels in Portugal en Spanje, De Schaapskooi
Kerstboom versieren op het kerkplein
Winterwandelen Deelerwoud, excursie Natuur- & Vogelwacht
Eerstesteenlegging Noachschool
Kerstsamenkomst in de Hervormde Kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Dialezing ‘Het verhaal van grutto Ronald’, De Schaapskooi

januari
11 januari
24 januari

vanaf 18:00 uur

Nieuwjaarsreceptie, Ouderenkontakt
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

februari
28 februari

vanaf 18:00 uur

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

maart
28 maart

vanaf 18:00 uur

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

vanaf 18:00 uur

Lentefair, Ouderenkontakt
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

april
7 april
25 april

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

