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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdachttien

Het eerste nummer van het nieuwe jaar, hoewel 
dat jaar 2017 alweer bijna twee maanden oud 
is. Het nieuwe is er een beetje af, maar deze 
Klepper is NIEUW en er staat ook veel nieuws 
in.

De Oranjevereniging heeft nieuws over de 
koningsdag. Onze koning wordt dit jaar 50, 
dus er gaat iets bijzonders komen. Plannen 
worden al wat duidelijker en her en der zijn de 
voorbereidingen in volle gang. 

De Dorpsvereniging Schoonrewoerd is druk 
met het Dorpsplan. En met nog veel meer, u 
leest een uitgebreid verslag van alle activiteiten 
de afgelopen tijd. Uiteraard staan we stil bij 
de kerstboom: zo mooi versierd en zo gezellig 
opgetuigd met elkaar. De foto’s laten dat nog 
eens zien. 

Er is nieuws van de school, het ouderenkontakt, 
de Natuur- en Vogelwacht. 

Onder leiding van Marian en Gerda gaan 
we de komende weken zien dat we de griep 
bestrijden. Met kippensoep uiteraard, dat is al 
een oud recept bij griep en verkoudheid. En 
we krijgen van de dames nog meer smakelijke 
tips tegen nare kwaaltjes. 

Oud is ook De Schoonrewoerdse Poort. Een 
stukje geschiedenis in De Klepper met dank 
aan de Historische Vereniging die goedkeuring 
gaf aan het citeren van een van hun artikelen. 
Onze redactie is ook weer een jaartje ouder en 
een van hen bereikte het mooie getal van 60 
jaar! Daar staan we even bij stil.

Tenslotte een verhaal van lang geleden uit het 
geheugen en de pen van Teun van Zanten. Een 
verhaal over leven tussen hoop en vrees. 

Dat was het thema van de kerstsamenkomst. 
En ik koppel expres even deze twee stukken 
aan elkaar. Zo contrastrijk kan deze Klepper 
zijn: herinneringen aan een tijd van angst en 
onzekerheid, beleefd en beschreven vanuit 
het perspectief van een kind: spannende 
verhalen. Tegelijk zien we het voor ons: 
daar was levensgevaar. Wij beleefden een 
kerstsamenkomst die ontroerde, waarin we 
dachten aan  mensen in oorlogssituaties, 
mensen in onzekerheid over gezondheid en 
mensen die eenzaamheid ervaren omdat het 
missen van die ander zo schrijnt. Mensen 
tussen hoop en vrees, ons gebed waard.

We maken nader kennis in deze Klepper met: 
Noëlle den Braber en Teun van Dijk. En ook 
Dik van Merkerk stelt zich voor.  Met Hans 
de Braal genieten van die (enkele) prachtige 
winter(dag). Rijp op de bomen, een witte 
wereld, zo mooi, al is het maar heel kort. Juist 
dan: geniet ervan want het is zo voorbij. 

Veel leesplezier.   

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 119 is vrijdag 24 maart. Klepper 
119 zal rond 14 april worden bezorgd.
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Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en 
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onder-
houdsbeurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigra-
vers, 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

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

detorenrepro.nl

Printen, plotten, kopiëren,
familiedr ukwer k en meer !



Ik schreef u vorige keer over een 
radarpost in Schoonrewoerd. Ik meldde 
dat mijn “zender” op dit krantenartikel, 
dat ik lang geleden had gekregen, bleef 
hangen, omdat mijn zwager betrokken 
was bij de radarpost van het KNMI 
die kortgeleden in … tja ik schreef: 
Heukelum, … maar dat moest zijn: 
Herwijnen… operationeel was geworden. 
Ik heb niemand horen mopperen, maar 
wilde dit toch even rechtzetten. Dit keer 
gaan we verder terug in de tijd. Ik vond 
namelijk nog een krantenartikel terug. 
Het artikel was niet van zo lang geleden 
(10 februari 2016) maar het onderwerp 
wel: de Schoonrewoerdse Poort. 

Mijn fantasie gaat bij zo’n titel direct op hol. 
Ik zag de stadsmuur van Schoonrewoerd al 
staan: achter Bakker en Brouwer langs over 
het oude Hovo-terrein en dan iets gebogen 
richting het bouwterrein van de school. Want 
daar waren ze met grondwerk bezig en daar 
hadden ze dus vast de resten van een poort 
ontdekt. 
Nee, u weet het al. Dat is fantasie. 
Schoonrewoerd is een dorp, een mooi dorp, 
maar geen ommuurd dorp, dus ook geen 

poortgebouw. Het artikel vertelt over de 
werkzaamheden aan de riolering aan het 
dokter C. Voogdplein. Die Schoonrewoerdse 
Poort stond dus in Leerdam. Aan de kant van 
Schoonrewoerd, dat wel, en de naam van ons 
dorp werd eraan verbonden. Het artikel was 
een beetje slordig geplaatst, want het hield 
halverwege een zin plotseling op. Ik wilde 
toen al meer weten en het leek me leuk dat 
nu voor u uit te zoeken. Vroeger stapte je dan 
de bibliotheek in, nu ga je zoeken op interne.

Monumentale uitstraling 
Leerdam is geen officiële vestingstad geweest. 
Het kreeg stadsrechten in 1382 van Otto van 
Arkel. De stad werd wel ommuurd. Je kon het 
stadje alleen in en uit via vier poorten. Aan 
de Zuidwal kun je de stadsmuren nog goed 
zien. Ze zijn deels gerestaureerd en laten 
samen met de grachten zien dat Leerdam haar 
versterking echt serieus nam. In de 19e eeuw 
zijn de stadspoorten helaas gesloopt. 
In het artikel dat ik weer terugvond is Nico 
van der Feest aan het woord: "… deze 
[de Schoonrewoerdse Poort] werd soms 
geschetst als een achterafpoortje, maar 
daar ben ik helemaal niet zo zeker van. We 
gaan het deze week ontdekken." In februari 

Schoonrewoerdse Poort
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vorig jaar werd er gegraven en geboord met 
hoge verwachtingen. Schoolklassen werden 
uitgenodigd en rondgeleid om ook hen bij de 
geschiedenis van de stad te betrekken.
In Het Kontakt op 23 februari schrijft Andre 
Bijl zelfs: “Lang werd gedacht dat dit [de 
Schoonrewoerdse Poort] een van de minder 
fraaie poorten van Leerdam was, waarschijnlijk 
is het toch een mooie poort met monumentale 
uitstraling geweest.”

Een binnen- en een buitenpoort
De Schoonrewoerdse Poort werd gebouwd 
ergens tussen 1382 tot 1400. De binnenpoort 
was onderdeel van de stadsmuur. Daaromheen 
lag een stadsgracht. Aan de overzijde van de 
brug, die over de gracht lag, moet volgens 
een tekening uit 1750 een buitenpoort hebben 
gestaan.

Ik bedacht dat de Historische Vereniging 
Leerdam wel eens meer informatie kon 
hebben. In juli 2015, dus vooruitlopend op de 
werkzaamheden aan het Voogdplein,  schreven 
zij in hun Verenigingsorgaan: 
“In het verlengde van de Vlietskant, kort 
langs de winkel van Den Breejen, stond eens 
de Schoonrewoerdse Poort, de stadsgracht 
kruiste het plein en vanaf de Noordwal 
liep de stadsmuur naar de Oostwal. … De 
Schoonrewoerdse Poort was één van de 
vier stadspoorten die eens toegang tot de 
ommuurde stad gaven. Verder waren dit de 
Hoogpoort, de Steigerpoort en de Veerpoort. 
Delen van de Hoogpoort zijn in het verleden 
al eens opgegraven (en weer onder de grond 
verdwenen), en de beide andere poorten 
kennen we alleen van afbeeldingen.

De Schoonrewoerdse Poort bestond uit een 
binnen- en een buitenpoort,… Deze stonden 
in de stadsgracht. De buitenpoort werd al in 
1762 afgebroken. De binnenpoort volgde in 
1832. De poort was bouwvallig en was van 
generlei nut meer. Ook was het een bezwaar 
dat de poort een belemmering vormde voor 
de hooiwagens die de stad in wilden: de poort 
was te laag. Er was slechts één raadslid dat 
tegen de sloop stemde, omdat de poort een 
voorwerp van antiquiteit zou zijn.”
Wat een inzicht had dat raadslid! Het zou 
natuurlijk prachtig zijn als die poort was 
behouden. Maar ja, het was in 1832 kennelijk 
een sta-in-de-weg.  

Geschiedenis onder glas bewaard?
In het krantenartikel dat ik terugvond, wordt 
gesproken over: “De informatie die het 
onderzoek oplevert wil de gemeente in een 
later stadium op een plek in de openbare 
ruimte terug laten komen. Bewoners en 
bezoekers van de stad weten dan ook na de 
opgravingen wat er op de plek gevonden is en 
wat er in de geschiedenis van de stad op deze 
plek stond.” Dat klinkt natuurlijk goed: zuinig 
zijn op je geschiedenis en deze ook zichtbaar 
maken voor het publiek. 

Toch meldt de Historische Vereniging in juli 2015 
al vooruitlopend op de opgravingen in februari 
2016 dat het vinden van belangwekkende 
zaken niet zo aannemelijk is: “Het onderzoek 
werd niet uitgevoerd op de plaats waar de 
poort ooit stond. Zoals gezegd was dat in 
het verlengde van de Vlietskant, richting 
Meent. De poort stond in de eens aanwezige 
stadsgracht, die ten noorden van de Noordwal 



liep. De bebouwing aan de westzijde van het 
plein staat dus in de voormalige gracht.”

Wel geeft de Historische Vereniging ook de 
raad om als er iets gevonden wordt, daar 
voorzichtig mee om te gaan: “En dan nog een 
stapje verder denkend: hoe kunnen we de 
vondsten zichtbaar maken? Want we weten 
dat er fundamenten van de stadsmuur en de 
poort aanwezig zijn. Die zijn namelijk in 2007 
al gevonden bij leidingwerkzaamheden. Er 
zijn meerdere mogelijkheden om de resten 
zichtbaar te maken. Misschien afwerken met 
een glasplaat zodat ze altijd zichtbaar blijven?”
Helaas werd de poort uiteindelijk niet 
gevonden. Volgens de Historische Vereniging 
dus ook wel logisch, dit was niet de juiste 
plaats. Archeoloog Nico van der Feest vond 
een waterput en een stuk muur: 
“Bij het recent uitgevoerde onderzoek zijn 
geen spectaculaire vondsten gedaan.” vervolgt 
de informatie op de website van de Historische 
Vereniging. “Al kwam bij de eerste sleuf aan de 
Meentzijde wel een stuk muur te voorschijn, 
op een plaats waar dit niet vermoed werd.” Het 
stond in het verlengde van de poort. Verder 
onderzoek zou nodig zijn.

Bij het uitgraven van de gracht kwamen de 
gebruikelijke aardwerkresten te voorschijn. 
In de derde sleuf, voor Lucullus, werd in het 
geheel niets gevonden. Ook niet zo'n wonder 
want deze lag te ver van de vermoedelijke 
plaats van de stadsmuur af. Dus hier kan bij 
de aanleg van de riolering nog wel iets te 
voorschijn komen.
Het is te hopen dat er in het kader van de al 
genoemde herinrichting van het plein aandacht 
aan de resten van de poort geschonken kan 
worden en deze weer zichtbaar gemaakt 
wordt. We houden de vinger aan de pols!”

In Het Kontakt van 23 februari lees ik: 
“Gemeente Leerdam denkt na hoe de 
herinneringen aan de Schoonrewoerdse Poort 
levend gehouden kunnen worden. Vrijwel 
zeker via een informatiepaneel, mogelijk wordt 
ook een stukje muur nagebouwd. Het idee om 
de restanten via een glazen plaat zichtbaar 
te maken, lijkt praktisch en financieel niet 
haalbaar.”

Zand erover
En zo doofde alles weer uit, maar… Er zijn veel 
kinderen bij de opgravingen wezen kijken. Wie 
weet, blijft bij een van hen die ervaring hangen…
”een poort, de Schoonrewoerdse Poort…” Wie 
weet, woont dat kind in Schoonrewoerd of zijn 

opa en oma of… hij/zij komt er te wonen en 
wordt die nieuwsgierigheid weer opgerakeld 
als hij/zij een studiekeuze moet doen. Dan zegt 
zo iemand op een dag: “Ik word archeoloog! Ik 
ga op zoek naar de Schoonrewoerdse Poort.” 
Wie weet vindt iemand later meer terug…

Jolanda Lemcke

Knutselmiddag
Op woensdag 12 april organiseert de 
activiteitencommissie van de Dorpsvereniging 
een knutselmiddag met als thema Pasen.                                                                                                                      

Deze middag wordt gehouden in het 
partycentrum van 14.00 uur tot 16.00 uur.                                                 
De entree bedraagt 2 euro per kind. Alle 
basisschoolkinderen zijn welkom,  jonger mag 
ook maar dan wel met een papa of mama erbij. 

Uiteraard hebben we deze middag nog wel 
een paar extra handen nodig om dit alles in 
goede banen te laten lopen. Dus heeft u tijd 
en zin om ons te helpen, laat het mij weten…
acschoonrewoerd@hotmail.com

Leontine verkerk



 

2. Adres: Dorpsstraat 45.
3. Geboortedatum: 29 september 1951.
4. Geboorteplaats: Schoonrewoerd.
5. Beroep: gepensioneerd ambtenaar.
6. Getrouwd met: Corrie Verhoef.
7. Kinderen: Erik en Neline.
8. Huisdieren: geen.
9. Hobby’s: fotograferen, lid van een 

mannenkoor, klussen.
10. Leuk in je werk: niet meer van 

toepassing.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: niet meer van toepassing.
12. Lievelingsmuziek: klassieke muziek, 

koorzang en instrumentaal.
13. Wat voor soort Tv-programma’s 

vind je leuk/interessant: ik heb geen 
tv, omdat ik de meeste programma’s 
niet verantwoord vind en/of mij niet 

interesseren.
14. Favoriete lectuur/boeken: 

RD, christelijke tijdschriften, 
fotografi eblad en informatieve 
boeken.

15. Doe je aan sport, zo ja welke 
sport: fi etsen op de E-bike.

16. Lievelingseten: boerenkool met 
worst.

17. Mooiste auto: heb niet veel met 
auto’s. Vind een Peugeot al mooi 
genoeg.

18. Mooiste/leukste vakantieland: 
Nederland.

19. Favoriete vakantiebesteding: 
de vakantieomgeving liefst per 
fi ets verkennen. 

20. Wat vind je van politiek: 
politiek is soms ongrijpbaar. Maar 
een ding is zeker, als de politiek 
het wil, komt het er en als ze het 
niet willen, zeggen ze dat er geen 
geld voor is! 

21. Welke krant lees je en waarom 
juist deze: het Reformatorisch 
Dagblad, omdat dit een 
principiële christelijke krant is 
met verantwoorde informatie 
over alles wat er in Nederland en 
daarbuiten gebeurt.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: ik ben er 
geboren.

1. Naam: Dik van Merkerk
23. Wat doe je/beteken je voor 

Schoonrewoerd: jaren heb ik in het 
kerkbestuur van de Hervormde Gemeente 
en later in de Hersteld Hervormde 
Gemeente gezeten en daarbij 35 jaar de 
fi nanciële administratie verzorgd. 

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
Dorpsstraat met zijn lei-linden, lantaarns 
en bankjes

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
het Hovo terrein.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: voor een 
klein dorp als Schoonrewoerd eigenlijk 
niets. Alles voor de eerste levensbehoeften 
is er. Dat is toch heel bijzonder en we 
hopen dat dit zo zal blijven.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: de 
gemoedelijke sfeer, die er in ons dorp nog 
is.



B E N E L U X

skcn
Dé kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt!
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Dagopvang • Halve dagopvang • Peuterspeelzalen
Buitenschoolse opvang • Voorschoolse opvang
Vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen

Gastouderopvang

Wij zoeken gastouders in Schoonrewoerd!



28. Wat vind je vervelend en waarom: in 
de fi le staan omdat je dan niet op tijd op 
de plaats van bestemming kunt arriveren.

29. Waar ben je trots op: ik voel me niet 
trots, maar ben dankbaar met mijn vrouw, 
kinderen en vier kleindochters.

30. Waar heb je spijt van: dat zou ik zou zo 
niet weten.

31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: kamerlid Van der Staay die het 
principiële geluid zoals het Woord ons dit 
leert, wil laten horen. Ook heeft hij indien 
nodig zeker gevoel voor humor. 

32. Wat is je hartenwens en waarom: 
hopen dat we als gezin met de kinderen 
en kleinkinderen nog meerdere jaren 
mogen ontvangen.

33. Voor het laatst gehuild: dat zou ik echt 
niet meer weten.

34. Leukste jeugdherinnering: kippen 
houden en de gelegde eieren verkopen.

35. Droomvakantie: Zeeland en 
tegenwoordig ook Friesland waar onze 
dochter woont.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: 
organist Pieter Heykoop uit Yerseke.

37. Waar maak je je boos over: dat de 
plaatselijke politiek kiest voor provincie 
Utrecht terwijl ons gebied historisch 
gezien gewoon bij provincie Zuid-Holland 
moet blijven. De arme burger betaalt het 
gelag voor al die veranderingen.

38. Waar ben je blij mee: met de goede 
medische voorzieningen in ons land en dat 
we tot nog toe nog vrede mogen hebben.

39. Waar heb je moeite mee: dat we als 
burgers elkaar te weinig respecteren in 
ons land.

40. Welke hoop koester je: dat we als 
inwoners van ons land het goede voor 
elkaar zouden mogen zoeken wat een 
goede uitwerking zal hebben op de 
samenleving.

41. Goede eigenschap: precies zijn.
42. Slechte eigenschap: niet snel goed 

genoeg.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

bij gezin, familie en kennissen.
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: dat een aantal politieke partijen het 
christelijke uit de wetten en regelgeving 
willen verwijderen, wat slecht is voor het 
geestelijk welzijn in ons land. Bijvoorbeeld 
dat middenstanders zelf niet meer mogen 
beslissen dat ze hun winkel op zondag 
dicht willen houden. 

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: wij doen principieel niet 

mee aan loterijen dus voor ons n.v.t.
46. Gouden tip voor de Klepper: probeer 

aandacht te houden voor de historie 
van ons mooie dorp met regelmatig een 
bijdrage in de Klepper.

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: 
dat ik bijna geheel mijn leven op de 
Dorpsstraat heb gewoond.

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd 
zou zijn: eigenlijk behoef je daar 
geen burgemeester voor te zijn. De 
uitstraling van de laan zou veel beter 
kunnen. Niveauverschillen tussen weg 
en verharding oplossen en zorgen dat 
het voetpad vrij van grind blijft. Flitspaal 
plaatsen voor de te hardrijders op de 
Dorpsstraat. Geen fysieke belemmeringen 
aanbrengen. Alle vrachtverkeer voor de 
kaasfabriek altijd via de rondweg laten 
rijden.

49. Vraag van Jan van Buuren (50 vragen 
vorige keer): 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: Wij wisten niet dat het op Dorpsstraat 
45 zo goed wonen is. We hebben nu 
uitzicht op diverse beeldbepalende panden 
met behoud van wat we al hadden.

50. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: Chiel Sinke.

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: hoe het mogelijk 
is dat een zuunige Zeeuw in ons dorp is 
gaan wonen en er nog steeds woont?

foto: Hans de Braal



"Uw tanden mogen gezien worden"
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Medisch Pedicure 
Diabetische, Reumatische en 
Oncologische voet. 

 
 
 
 
 
Kirstie Kuipers 
Kalverweg 15 
Schoonrewoerd 
Kortenhoevenseweg 18 
Lexmond 
06-19292749 
www.pedicuremetzorg.nl 
pedicuremetzorg@hotmail.com 

HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



Binnen-
Werk 
Kerk 

In november 2016 hebben we onze laatste 
actie gehouden en mogelijk herinnert u zich 
deze nog wel; de BWK-pannenkoekenmaaltijd. 

Net als vele andere BWK-activiteiten is ook 
deze maaltijd een jaarlijks terugkerend 
festijn. Vrijwilligers zetten zich in om het 
kerkelijk centrum om te toveren tot een 
echt pannenkoekenrestaurant. Ook dit jaar 
is dit weer gelukt, dat blijkt wel uit de ruime 
belangstelling van ruim 100 dorpsgenoten 
die gezamenlijk meer dan 400 pannenkoeken 
wisten te verorberen. De bonkige toren was 
omgebouwd tot een live cooking centrum waar 
een viertal topbakkers alleen de allerbeste 
pannenkoeken uit de pan lieten glijden. Ook 
deze keer was niks te gek. Kaas met spek, 
rozijnen, champignons, appel met kaneel of 
gewoon een naturel pannenkoek met stroop. 
Door de enorme vraag was er volop tijd om in 
de rij te staan en heerlijk bij te praten met een 
leeg bord in de hand.
Bijzonder om te zien dat het BWK elke keer 
weer in een behoefte mag voorzien. Het 
BWK is niet alleen voor mensen van onze 
eigen kerkgemeenschap, maar juist een plek 
waar we ons allemaal thuis mogen weten. 
We zien met dankbaarheid terug op een 
geslaagde avond en bedanken alle gasten 
die we mochten ontmoeten in ons BWK 
pannenkoekenrestaurant.

Nu staan we aan het begin van 2017, een nieuw 
jaar waarbij we u opnieuw uitnodigen voor een 
aantal activiteiten die we hopen te organiseren. 
Activiteiten waarbij het ontmoeten van elkaar 
centraal staat. Ontmoeten van bekenden, maar 
ook ontmoeten van nieuwe dorpsgenoten. We 
onderstrepen nogmaals dat al deze activiteiten 
niet alleen georganiseerd worden voor onze 
eigen kerkelijke gemeente. We creëren graag 
een plek waarbij we elkaar als dorpsbewoners 
in een ontspannen setting kunnen ontmoeten. 
Waarbij de ene keer de nadruk zal liggen 
op uw creativiteit, een volgende keer op uw 
sportiviteit, in ieder geval een plek waar we 
allemaal mogen zijn. 

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten 
vertellen we u wat voor activiteiten u in het 
komende jaar kunt verwachten. 
• In maart wordt er een vrouwenevent 

georganiseerd in de vorm van een 
voorjaarsworkshop. 

• Op de jaarmarkt zorgen wij weer dat u kunt 
genieten van heerlijk gebak met de nodige 
koffie. 

• Zaterdag 1 juli is het tijd voor de 
dorpsmaaltijd. 



• De mannen mogen rekenen op een event 
waar ze echt weer man mogen zijn op 
zaterdag 26 augustus. 

• Na even te zijn weg geweest staat er weer 
een fancy fair gepland, vrijdagavond 29 
september. 

• Als u het vorig jaar gemist heeft; op vrijdag 24 
november steken de pannenkoekenbakkers 
opnieuw het vuur aan. 

Potgrond-actie 
Maar als eerste BWK-actie staan we op zaterdag 
11 maart weer met potgrond bij u aan de deur. 
Een jaarlijks terugkerende actie waarmee we 
u willen ontzorgen. Geen gesjouw meer vanuit 
de winkel naar de auto en vanuit de auto naar 
uw schuur. Nee, deze actie gaat verder dan 
de voordeur; wij zorgen voor aflevering op 
de plek die u wenst. Hetzij in de tuin of in de 
berging. Onze mensen zijn u graag van dienst 
met de potgrond!
 
Misschien dat u zich afvraagt: ‘BWK was toch 
voor de renovatie van het kerkgebouw en dat 
is toch al een aantal jaar klaar?’  Inderdaad, zo 
zijn we gestart.
Maar mede door de enthousiaste reactie 
van u als dorpsbewoners op de BWK-acties 
inspireert u ons steeds weer om aan de slag te 
blijven. Kerk zijn is niet iets voor alleen binnen 
de muren. We ontmoeten u ook graag op het 
plein, in de straat en op onze activiteiten. 
Niet omdat het moet, maar omdat we zo 
iets van onze passie met u mogen delen. En 
onze passie, Gods liefde, gaat verder dan de 
kerkmuren.

Nieuwe Alpha Cursus 
Schoonrewoerd 
Wie alles wil weten over wat het christelijk 
geloof nou eigenlijk inhoudt, kan binnenkort 
terecht bij de Alpha Cursus in Schoonrewoerd. 
Vrijwilligers vanuit de drie kerken van ons 
dorp, gaan die cursus geven. De Alpha Cursus 
is voor de zoekers, twijfelaars, beginners, 
gevorderden en alle anderen die het fijn vinden 
om samen te komen rondom een nieuwe of 
vernieuwde zoektocht naar God. 

Wie mee wil doen, kan zich tot de startavond 
op 20 februari opgeven bij Jannie Brouwer. 
Zij is de contactpersoon en is te bereiken via: 
06-40654918. 

Vanaf de startavond hopen we elkaar  elke twee 
weken te ontmoeten in de Noachschool om 
samen te eten en iets te leren over God. Vanuit 
het Alpha Werkboek komen we steeds meer 
te weten. Weet dat deelnemen vrijblijvend is, 
gratis, zonder gedoe, laagdrempelig en ook 
gewoon heel leuk. Meer informatie is verspreid 
via de huis-aan-huis folder en is te lezen op de 
Facebookpagina. 

Alpha Schoonrewoerd is een groep van ruim 
tien vrijwilligers die vanuit de drie kerken 
willen delen in de basis van ons geloof. Geen 
kerkmuren, maar verbonden handen rondom 
Gods boodschap van liefde. 

www.facebook.com/alphaschoonrewoerd



Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie 
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Vaak 
kiezen we voor seizoensgroente, maar dit keer 
waren we onder de indruk van de griepepidemie 
en de vele mensen die verkouden zijn. Daarom 
onze huismiddeltjes om u snel weer op de 
been te helpen.

Snelle goed gevulde kippensoep
Niet fit, griep(je), neem lekkere kippensoep. 
Daar kikker je van op. Een snelle goed gevulde
kippensoep; dus met bouillonblokjes. Want als 
je niet lekker bent heb je meestal geen puf om 
een echt goede bouillon te maken.

een kipfilet (heel of al in stukjes)
3 kippenbouillontabletten
1 middelgrote winterwortel
1 stengel bleekselderij
1 middelgrote ui
1 middelgrote prei
1 theelepel gemalen komijn
60 gram vermicelli
1 grote vastkokende aardappel
2 eetlepels gebakken uitjes
eventueel wat bladselderij voor garnering
scheutje olijfolie

Kook de kipfilet gaar in 1,5 liter water met de 
bouillonblokjes. Doe een scheutje olijfolie in 
de pan en bak hierin, ongeveer 5 minuten, de 
fijngesneden prei, winterwortel, bleekselderij, 
ui en komijnpoeder. Niet bruin laten worden. 
Doe de bouillon en kipfilet erbij en laat dit 
ongeveer 10 minuten zachtjes koken. Daarna 
de in stukjes gesneden aardappel toevoegen 
eventueel met wat zout en peper naar smaak. 
Dit ongeveer nog 15 minuten zachtjes laten 
koken. De laatste 5 minuten de vermicelli 
meekoken. Opdienen met wat gebakken uitjes 
en bladselderij.

Het testteam proefde mee:
Het is een lekker, iets zoetig soepje; had iets 
meer bladselderij door gemogen voor een wat 
pittige smaak. Een heerlijke soep; zeker niet 
alleen bij griep. Goed gevuld. 
De soep oogt lekker fris met de mooie 
donkergroene bladselderij. Smaakt prima, 
je eet er makkelijk van als je een dag niet 
gegeten hebt omdat je ziek was. De soep is 
goed gevuld, zonder zwaar te zijn, de vulling is 
lekker zacht. De smaak is voorzichtig gekruid, 
er had meer tuinkruiden in gemogen.

Kippensoep met groenten en kruiden 
tegen verkoudheid en griep
Dit recept bevat nog meer groenten en 
kruiden die helpen bij het herstel van griep 
en verkoudheid. Ze komen uit de verhalen 
van moeders en grootmoeders en soms uit 
een onderzoek dat is gedaan naar de effecten 
van kippensoep (want het is wetenschappelijk 
bewezen dat kippensoep helpt bij griep).

Dit is een recept dat twee dagen duurt. Daarom 
is het handig hem te maken als je nog niet 
ziek bent en dan in te vriezen. Of te maken als 
je hoort dat een familielid ziek is, om die weer 
op de been te helpen.

3 kippenbouten (als het kan met een stukje 
rug er nog aan)
1 ui 
8 kruidnagels
2 cm gemberwortel
1 chilipepertje
1 theelepel gemalen foelie of 1 foelie (hoe 
noem je dat, vliesje, nestje)
1 teen knoflook
2 laurierblad
1 takje rozemarijn
1 kleine winterwortel
1 stengel bleekselderij
1 flinke prei
1 bosje peterselie
versgemalen peper en zout
halve eetlepel vers citroensap

Was de kippenbouten en leg ze in een grote 
pan. Vul aan met koud water tot de kip 
helemaal onder water staat. Zet de pan op het 
vuur, zodra het kookt zachtjes zetten zodat de 
soep langzaam trekt, maar niet meer kookt. 
Zet eventueel de pan in de oven op een lage 
stand.
Maak met een satéprikker of scherp voorwerp 
8 gaatjes in de ui en prik daar de kruidnagels 
in. Voeg de ui bij de kip.
Was en snijd in stukken: bleekselderij, halve 
winterwortel, het groen van de prei. Voeg dit 
ook toe.
Halveer de chilipeper, verwijder de pitjes en 
doe één helft in de pan. Schil de gemberwortel, 
hak in fijne stukjes en doe de helft in de pan.
Voeg de helft van de peterselie toe met de 
knoflook (geplet), rozemarijn, foelie, peper en 
ongeveer een eetlepel zout.
Hoe langer dit trekt hoe beter de soep, 
minimaal 3 uur maar mag ook een hele dag. 

De groen(t)e bladzijde



PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen, 
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.  
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl/leksprong

Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

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



Zet dan de pan koel weg.
Een goede soep heeft vetogen, dus ik schep 
het vet van de soep om het straks weer toe 
te voegen. Haal de kip uit de pan, verwijder 
vel en botten, controleer het vlees goed op 
achtergebleven stukjes bot of kraakbeen. 
Bewaar het vlees in de koelkast.
Schenk de bouillon door een zeef en gooi de 
doorgekookte kruiden en groenten weg. 
Breng de bouillon weer aan de kook en voeg 
toe: ringetjes prei, gesnipperd chilipepertje, 
fijngesneden gemberwortel. Kook even een 
paar minuten, voeg de kip in stukjes toe en 
het citroensap. 

Ga je de soep invriezen, dan is dit hét moment 
om hem weer af te koelen en in te vriezen. 
Anders maak je hem af door te proeven of er 
nog zout en peper bij moet. Hak de rest van de 
peterselie fijn en strooi die er voor het serveren 
op. Neem je de soep mee naar de andere kant 
van het dorp, doe dan de gehakte peterselie er 
los bij. Dampend heet het lekkerst.

Het testteam heeft deze soep niet geproefd, 
want we hebben hem niet voor u gekookt. Een 
persoon had griep, twee waren verkouden uit 
een team van vier personen, dus laten we het 
aan uw creativiteit over om deze zelf uit te 
testen.

Bij verkoudheid
Kruiden die volgens overlevering helpen bij 
verkoudheid: rozemarijn, oregano, salie, 
gember, tijm, peterselie. Varieer met deze 
kruiden in de soep of door de gekookte 
groenten. Er zijn kruiden die eerder in de thee 
goed smaken: gember, kaneel, muntblad, 
zoethout en ook hier weer tijm (tegen 
kriebelhoest).

Om de darmen te stoppen
• Eet groene bananen, die bevatten veel 

vezels en kunnen helpen om een te snelle 
stoelgang te stoppen. Als de stoelgang te 
ver gestopt is, eet gele bananen, die helpen 
de stoelgang.

• Rasp een appel, laat bruin worden, bestrooi 
met kaneel. Dat heeft ook een stoppende 
werking volgens de overlevering, maar 
staat wel ter discussie. En toch, als je ziek 
bent is dit een heel goede hapje om weer 
wat te eten.

Bij keelpijn
• Voeg aan je kop thee, als deze al een beetje 

is afgekoeld, wat honing toe.
• Eet een waterijsje of sabbel op een 

ijsklontje. Ook lekker: muntblaadje in de 
ijsklontjes bevriezen.

Bij keelpijn en een verstopte neus
Gemberthee! Halve liter water, 1 eetlepel 
citroensap, 1 eetlepel honing, 3 theelepels 
geraspte gemberwortel. Dit alles ongeveer 
10 minuten laten trekken, de honing pas op 
het laatste moment toevoegen en dan lekker 
opdrinken.

Bij een verstopte neus in de nacht
Een halve ui in ringen gesneden op een 
schaaltje naast het bed houdt de meeste 
neuzen open.

Wij vonden het leuk om weer voor jullie in de 
keuken te staan. Eet smakelijk en beterschap!

Gerda van Buuren en Marian Bosma



  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 

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.

 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

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

 



Nieuws van de Noachschool
Het is woensdagmorgen tien uur als ik achter 
de laptop kruip. Bakkie koffie erbij en iets 
bedenken voor De Klepper… Gaat de tijd nu 
echt zo snel? Zijn die maanden nu alweer 
voorbij? De inleverdatum voor de kopij van 
deze dorpskrant is uiterlijk vandaag. Tussen 
het prepareren van de ijsbaan, vergaderen 
en andere werkzaamheden door, wil ik alle 
Schoonrewoerders graag ook op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen op de 
Noachschool. 
Daar is tussen het verschijnen van de vorige 
Klepper immers weer van alles gebeurd en 
staat ook veel op de rol. Gaat u er maar eens 
lekker voor zitten! Veel leesplezier en geniet u 
maar mee!  

Schoenendozen voor Hope and Serve
Ook dit jaar hebben we op school dankdag 
gevierd. We zijn de Heere God dankbaar 
voor alles wat we het afgelopen jaar 
hebben gekregen. Veel gezinnen hebben 
een schoenendoos gevuld. Dit jaar voor 
de kinderen in Roemenië. Jan en Marjan 
Meerkerk kwamen ons bij de centrale opening 
na de herfstvakantie vertellen over hun werk 
in Roemenië. We luisterden ademloos naar 
hun boeiende verhaal over Hope and Serve. 
We hebben met elkaar 113 schoenendozen 
klaargemaakt. We hadden dus genoeg om te 
delen! Alle dozen zijn gecontroleerd en naar 
Roemenië gebracht en op de basisscholen 
daar uitgedeeld. Jan en Marjan komen na de 
voorjaarsvakantie de foto’s en video laten zien. 

Kerstfeest
Op 15 december vierden we het kerstfeest in 
de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente. 
De kerk zat helemaal vol. Fijn en bijzonder om 
met elkaar het feest van de geboorte van de 
Heere Jezus te kunnen vieren. Elk gezin had 
drie toegangskaarten gekregen. Er zaten meer 
dan 400 mensen in de kerk. Het thema van 
de viering was ‘Goed Nieuws’. Elke groep zong 
een lied. Het klonk geweldig! Er speelden weer 
veel leerlingen mee in het schoolorkest en wat 
speelden ze goed. Het blijft elk jaar een feest 
om met zoveel mensen samen het feest van 
de geboorte van onze Redder te mogen vieren. 



Kerstcollecte
Al vele jaren is er de traditionele kerstcollecte 
van de Noachschool. Meer dan 200 brieven 
werden door de ouders van de ouderraad 
weggebracht en weer opgehaald. Een heel 
werk, waarvoor ik hen hartelijk dank!  Ook 
wil ik u die een gift gegeven heeft en nu deze 
Klepper leest heel hartelijk danken voor de 
geweldige opbrengst van deze collecte. Met 
het geld van de collecte hebben we voor de 
kinderen een prachtig boek gekocht. 
 
Kerststukjes voor de ouderen van 
Schoonrewoerd - omzien naar elkaar
Net als voorgaande jaren hebben de leerlingen 
van groep 4 t/m 8 kerststukjes gemaakt voor 
de ouderen van het dorp. Op woensdag 14 
december werd op school hard gewerkt om 
alle kerststukjes klaar te maken. Fijn dat er 
zo veel mensen de kinderen kwamen helpen. 

Met het Ouderenkontakt hebben we de lijst 
met ‘ouderen’ bekeken en gecontroleerd. In 
totaal werden er deze morgen meer dan 200 
kerststukjes gemaakt. In de klassen hing een 
heerlijke dennengeur en de stukjes zorgden 
voor gezelligheid in de klassen. Ondertussen 
hadden de kleuters en de leerlingen van groep 
3 tekstkaartjes gemaakt en mooi gekleurd.  
Op donderdag 15 december om kwart over één 
verzamelden we eerst op het plein en daarna 
brachten we de kerststukjes en kaartjes naar 
de ouderen. Geweldig om te zien hoe blij de 
ouderen met het gekregen kerststukje waren. 
Wat een feest!  Hartelijk dank voor alle hulp.

IJspret op IJsbaan de Noachschool 
Als het buiten gaat vriezen krijgen we het 
warm: schaatskoorts… Zou het dit jaar kunnen? 
Andere jaren maakten we op het sportveld op 
het schoolplein een ijsbaan voor de kinderen. 
Het sportveld hebben we zo gemaakt dat we 
er bij vorst binnen een paar dagen een ijsbaan 
op kunnen maken. Nu er aan de Kerkweg druk 
gebouwd wordt aan de nieuwe school kunnen 
we het sportveld helaas niet gebruiken. Toch 
wilden we proberen om een ijsbaan voor 
de kinderen van Schoonrewoerd te maken. 
Daarom begonnen we op zaterdag met een 
stapel hout, een groot stuk bouwplastic, veel 
mankracht en een grote berg enthousiasme 
aan ons ijs-avontuur. Met elkaar maakten we 



een grote bak waar we met behulp van de 
brandweer een aantal kuub water in lieten 
lopen. Helaas duurde het erg lang voor het ijs 
de goede dikte had bereikt. Gelukkig konden 
we een week later op zaterdag open. Daar 
werd door ongeveer 75 kinderen dankbaar 
gebruik van gemaakt. Er was natuurlijk ook 
een koek-en-zopie tent met cupcakes en 
appeltaart, warme chocolademelk, koffie 
en zelfs erwtensoep. Het was fantastisch! 
Ook op zaterdagavond werd er nog heerlijk 
geschaatst. Daarna was het uit met de 
(schaats)pret. Maar… wat hebben we genoten 
van de saamhorigheid! Misschien kunnen we 
over een paar weken nog een keer schaatsen… 

Nieuwbouw Noachschool
De bouw van de nieuwe Noachschool gaat 
voorspoedig. Achter de schermen komen we 
allerlei hobbels en valkuilen tegen en is er 
heel wat overleg, maar de bouw gaat in rap 
tempo. Inmiddels is het metselwerk, ondanks 
een week vorstverlet, al bijna af. Binnen 
wordt heel hard gewerkt aan het zetten van 
de wanden, de bekabeling, toiletten en het 
beluchtingssysteem. De school krijgt steeds 
meer vorm! We zijn blij met zo een goede 
aannemer als firma Van Leeuwen!

Op donderdagmiddag 23 december hebben we 
de eerste steen mogen leggen voor de nieuwe 
school. De voorzitter van het College van 
Bestuur van TriVia, meneer Van Wijngaarden 
heeft dit samen met ondergetekende gedaan. 
Meneer Van Wijngaarden is al sinds 2004 erg 
druk met het realiseren van een nieuwe school 



op Schoonrewoerd. Per 1 januari 2017 is hij 
met pensioen gegaan en het team vond het 
daarom ook een mooi gebaar om meneer Van 
Wijngaarden de eerste steen te laten leggen.

Als alles volgens planning verloopt zullen we 
ergens in mei gaan verhuizen. Iedereen wordt 
dan van harte uitgenodigd om te Zijner tijd 
een kijkje te komen nemen in de nieuwe 
Noachschool.  

Inschrijven nieuwe leerlingen
De keuze van een goede basisschool voor 
uw kind kan een lastige keuze zijn, ook al is 
er maar één basisschool in Schoonrewoerd. 
Graag gaan wij met u in gesprek om te kijken 
of de Noachschool het voor u is. 

Op maandag 20 februari 2017 bent u als ouders 
van harte welkom op de informatieavond van 
de Noachschool. Op deze avond vertellen we u 
graag over onze school, onze visie op onderwijs 
en over onze missie ‘zorg voor iedereen’. We 
kijken uit naar uw komst! 

Op woensdag 14 juni hebben we een 
V.I.P.(very important peuter)- uur voor de 
nieuwe leerlingen.  Alle kinderen die voor 1 
oktober 2018 vier jaar worden zijn dan van 
harte welkom in de nieuwe school aan de 
Kerkweg 3a. Er is dan gelegenheid om een 
kijkje nemen in verschillende groepen: ‘Proef 
de Noachschool’. 

Natuurlijk kan de inschrijving ook op een 
ander moment plaatsvinden, mits uw kind de 
leeftijd van 3 jaar heeft. Neem een kijkje op 
de website: www.noachschool.nl voor meer 
informatie over onze school en het maken van 
een afspraak.

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

Hartelijke groeten ook namens het team,
Kees de Korte 

Directeur Noachschool



GoeieMOrgen, wat eEn BEstelLing 

voOr onze afgeBAkKen broOdjes...
...en Een oVEntje DAt 

zulke AantaLlen  
niet echt AanKAn!

AHA, DAn KUnNen julLie 

wat broOdNOdige hulp 

BEst gebRUiken.

EVEn wat 

vriendinNen 

apPen....

ZatERDAGOchtend...
AlsjebLieft ad en TiNEke, met 

eEn inspanNing VAn al deze DAmes 

BAkKen we ER samen wat VAn!
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PisTOLEtjes...

82 croisSantjes...

93 PizZabroOdjes.

De broOdjesKAst is 

HELEmaAl LEeg...

VreEmd, ZO 

vlak voOr 

HEt weEkend.

We BAkKen onze broOdjes gRAag voOr u 

af. SupERmakKeLijk en HeErLijk voOr HEt 

weEkend en bijvoOrBEeld bij BEZOek!

ZAtERDAGOchtend klAar!

NaTUurLijk óók 

VErkrijgBAar om zélf  

thuis af te BAkKen!!!

Ad proBEERt eEn mega-

BEstelLing te VErwERken 

in ons kLEiNE oVEntje.
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In de maanden oktober 
en november is het hard 
gewerkt in ons dorp om 
bij te dragen aan ons 
werk in Ungurei. Met de 
winter in het vooruitzicht 
met sneeuw en kou 

weten we dat het een moeilijke tijd wordt voor 
een groot aantal mensen in Roemenië.

Mutsen & sjaals
Bijzonder dat we een berichtje kregen van de 
“Tikkende pennen” met de vraag of ze iets voor 
ons zouden kunnen betekenen. Deze breisters 
zijn voor ons aan de slag gegaan en leverden 
dozen vol mutsen en sjaals. 
Begin november vertrok het transport zodat de 
goederen in december voor ons beschikbaar 
waren. Marjan was met een aantal mensen 
naar Roemenië gegaan en al gauw bleek hoe 
noodzakelijk het was. 

Ze bezochten vele gezinnen en verblijdden hen 
met mutsen en sjaals. Tientallen kinderen lopen 
nu rond met een muts die door de vrouwen 
van de “Tikkende pennen” is vervaardigd. 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan ons 
werk om zo het leven van deze mensen een 
klein beetje aangenamer te maken.

Actie schoenendoos
Ook de kinderen van de Noachschool 
hebben een bijdrage geleverd. Na een korte 
presentatie op de school waarin we vertelden 
over het werk van Hope & Serve en we iets 
hebben laten zien van de leefomstandigheden 
van de kinderen in Ungurei, zijn de kinderen 
aan de slag gegaan. 
Het doel was om zoveel mogelijk gevulde 
schoenendozen te krijgen. Een schoenendoos 
die ze vulden met speelgoed, schoolspullen of 
andere dingen wat een cadeau werd voor de 
kinderen in Roemenië.

En wat hebben de kinderen zich ingezet. Meer 
dan 100 gevulde dozen konden we ophalen 
op de Noachschool. En ook de kinderen van 
Heredium Zijderveld waren aan de slag gegaan 
en de CBS uit Woudrichem. 
In totaal gingen er ruim 400 schoenendozen 
mee op transport om te worden uitgedeeld 
op de scholen in een aantal dorpjes in de 
omgeving waar wij werken.

Wat zou het mooi geweest zijn als u live 
mee had kunnen maken dat de dozen op 
de scholen werden uitgedeeld. Als u die 
gezichtjes zou hebben gezien; de vreugde en 
blijdschap. Nog nooit eerder waren op deze 
school schoenendozen uitgedeeld en het was 
een geweldig geschenk voor de kinderen. 
Kinderen die ons stamelend bedankten, 
kinderen die huilend van blijdschap de doos in 
ontvangst namen. En onder wohh en wauww 
werden de dozen geopend door de kids. Er 
zijn geen woorden voor om hun verbazing en 
dankbaarheid tot uitdrukking te brengen.

We zijn alle kinderen van de Noachschool en 
de andere scholen heel dankbaar dat jullie 
mee hebben geholpen om bij deze kinderen 
een geweldig cadeau te bezorgen.



Door uw en jullie hulp en steun kon Hope & 
Serve hulp bieden aan mensen in nood.

Momenteel is het echt winter in Ungurei. 50 
cm sneeuw en temperaturen onder de min 15 
graden maken het leven moeizaam. Wanneer 
u deze mensen en kinderen wilt ondersteunen, 
dan is uw financiële bijdrage van harte welkom 
op: NL 83RABO0305164732 
tav Diaconie ovv Hope & Serve 

De landelijke collecteweek van het Nationaal 
MS Fonds in november was ook dit jaar een 
groot succes! In de gemeente Leerdam 
is een mooi bedrag van € 1458,40 
opgehaald.

De collecte is de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De 
opbrengst van de collecte wordt gebruikt 
om te investeren in het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen met MS én in 
innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers 
voor hun bijdrage en alle collectanten en 
collectecoördinatoren voor hun inzet. Zij zijn 
ook dit jaar weer door weer en wind op pad 
gegaan om zich sterk te maken tegen MS. 

Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.
nl en doneer online. Het is ook mogelijk om 
een donatie over te maken op giro 5057 
(NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS 
naar 4333 en doneer eenmalig €2. 

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen 
subsidies en is volkomen afhankelijk van 
donaties en giften.

Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? 
Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd. 
Meld u aan als collectant via de website of 
telefonisch op (010) 591 98 39.
Samen staan we nog sterker tegen MS!
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VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd

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

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen

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



2. Leeftijd: 16 jaar 

3. Broers/Zussen: Zus Meike 

4. Hobby’s: Voetballen/ Gamen 
5. School: ROC Midden Nederland 

Opleiding: Bouwkunde  
6. Leukste vak op school: Project 

7. Ik heb een hekel aan: Mensen die 

liegen 

8. Mijn favoriete sport: Voetbal 

9. Ik kan geen dag zonder: Mijn mobiel

10. Ik lust geen: Spitskool 

11. Ik ben gek op: Friet 

12. Ik word kwaad als: Mensen achter 

mijn rug om praten 

13. Een slechte eigenschap van mezelf: 
Ongeduldig 

1. Naam: Teun van Dijk

14. Mijn favoriete vakantie: Met mijn 

familie naar Frankrijk 

15. Mijn favoriete muziek: Rap 

16. Mijn favoriete broek: Een gewone 

spijkerbroek 

17. Mijn favoriete app op mijn telefoon: 
Instagram 

18. Het leukste in het dorp: Voetbalplein 

bij de Ooievaarszoom 

19. Dit wil ik worden: Weet ik nog niet 

20. Dit moet anders in het dorp: 
21. Tip voor jongeren: Gewoon normaal 

doen 

22. Volgende vragen aan: Jordy ’t Lam



BLITTERSWIJK 

SCHOONREWOERD 

            Dorpsstraat 55 
    4145 KB Schoonrewoerd 
    Telefoon (0345) 64 12 63 
E-mail: receptie@blitterswijksuzuki.nl 
    verkoop@blitterswijksuzuki.nl  

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL 



Opgeloste zaken n.a.v wijkschouw

• 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.
De ontluchting is nagekeken, geen 
gebreken geconstateerd. Met een 
bepaalde windrichting komt er soms stank 
vrij, daar is helaas niets aan te doen.

• 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.
Formeel is het niet toegestaan om daar 
te parkeren (binnen 5 meter van een 
kruising), de behandelend ambtenaar 
heeft daarom geen actie ondernomen.

• 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.
Een aannemer krijgt opdracht om in 2017 
de brugleuningen te schilderen.

• 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. 
Het bord ‘Verboden voor vrachtverkeer’ en 
de betonblokken zijn inmiddels geplaatst. 
De lantaarnpaal wordt binnenkort naar 
achteren verplaatst en de spiegel weer 
opgehangen.

• Ook aan de Steenovenweg is er nog 
dagelijks overlast van vrachtwagens, we 
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.
Het bord ‘verboden voor vrachtwagens’ 
is geplaatst, het ANWB-bord is nog niet 
verplaatst (actie loopt nog).

• 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.
Het bankje is al geplaatst, de boom is 
uitgekozen en zal eind januari geplaatst 
worden. Hiervoor zullen ook Theo en 
Aartje Vuurens uitgenodigd worden.

• 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.
Het straatnaambordje is weer geplaatst 
en de tegels zijn weer goed gelegd.

• 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.
Fam. Bikker vindt het niet nodig om de 
treurwilg weg te halen.

• 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).
De bankjes op het kerkplein worden zwart 
geverfd (misschien tijdelijk verwijderd) 
en de prullenbakken worden vervangen. 
Dit is om een eenheid met de nieuwe 
lantaarnpalen te krijgen.



• 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.
Een eerste gesprek met omwonenden 
heeft plaatsgevonden en er is een 
werkgroep geformeerd die verschillende 
scenario’s op papier gaat zetten. Een 
tweede gesprek met de omwonenden 
staat op de planning, dus wordt vervolgd.

• 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.
De boom is ook gesnoeid en de taxus is 
verwijderd.

• 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.
Losliggende stenen zijn vervangen door 
klinkers,  we wachten nog op een nieuw 
plan voor de plantenbakken.

• 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.

Het euvel kan helaas niet opgelost worden, 
de verhoging is om te voorkomen dat het 
hek  naar buiten toe open kan klappen.

Daarnaast wordt opgepakt:
 - Het achterste gedeelte van het hekwerk 

rond het hertenkamp zal worden vervangen.
Aan het einde van 2016 is dit hekwerk 
nog 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.
Er is nog geen nieuw reclamecontract 
getekend, er wordt naar gestreefd om 
dit in het    2e kwartaal 2017 te doen.

 - Een parkeerplaats voor de huisarts bij 
de huisartsenpost wordt binnenkort 
gerealiseerd.
Deze parkeerplaats is inmiddels 
gerealiseerd.

 - Het paadje naast Westenburgstraat 15 zal 
ook opgeknapt worden.
De onderhoudsmaatregel (50% 
herstraten) staat gepland voor 2017.

 - De raad beslist binnenkort of er in het 
voorjaar weer plantenbakken op de 
Dorpsstraat geplaatst gaan worden.

Gera de Jong (secr.)

 

Redactielid Klepper 
Rien Bambacht 



Zoek de onderstaande 
woorden in de puzzel  
hiernaast. Alle richtingen 
zijn mogelijk. De letters 
die overblijven vormen 
een Schoonrewoerds  
begrip. 

 
Het antwoord van de letter  
sudoku 117 was: dagwinkel. 

De prijswinnaar is: 
 
BIANCA ZIELTJENS 
uit Overboeicop.  
Gefeliciteerd! 

Bianca mag haar prijs komen 
ophalen bij De Dagwinkel.

WIN EEN ROLLADE VAN  
TOPSLAGER MOLENAAR 
 
Onze eigen slager biedt een overheerlijke  
rollade van uitstekende kwaliteit aan!

Stuur vóór 10 maart 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! 

Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook inleveren  
via de brievenbus. Prins Bernardstraat 8, 
Schoonrewoerd.

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER

WOORDZOEKER 118

Bacon
Bief
Burger
Fricandeau
Ham
Kebab

Klapstuk
Knakworst

Koe
Konijnenbout
Lende
Nier
Ragout
Reerug
Riblap
Rollade
Rosbief

Saté
Slavink
Sparerib
Spiermassa
Tartaar
Tong
Varkensgehakt
Vet
Vruchtvlees 



 
 

 

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

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 



TienerdagboekNoëlle den Braber

Hoi, ik ben Noëlle den Braber. Ik zit in groep 
7 van de Noachschool. Ik heb de pen door-
gekregen van Remco, dus hier is mijn stukje.

Vandaag is het maandag 2 januari. 
De laatste week van de kerstvakantie. 
Mijn campingvriendin Myrthe de Vos komt 
vandaag bij mij. Om half 10 gaat de deurbel 
en daar is ze. We gaan lekker zwemmen in 
Nieuwegein. Het is ontzettend leuk in het 
zwembad met een duikplank, stroomver-
snelling, golfslagbad, glijbaan en een groot 
opblaasbaar kussen. Tussen de middag 
eten we lekker frietjes in het zwembad. Om 
kwart over 4 is het tijd om naar huis te gaan. 
We spelen nog een poosje en daarna gaan 
we eten. ’s Avonds zetten we een leuke film 
aan en dan zegt Myrthe dat ze eigenlijk wel 

wil logeren. Leuk, het mag!!! Omdat mama 
vannacht alleen is mogen we onze matrassen 
bij mama op de kamer leggen. Om half 11 
gaan we naar boven, maar voordat we een 
keer gingen slapen………

Dinsdag 3 januari. 
Om 8 uur zijn we klaarwakker. We kletsen 
nog ff en dan gaan we naar beneden. Mama 
bakt lekkere broodjes en bakt eitjes. Lekker 
ontbijten! We spelen daarna nog een tijdje 
en om 12 uur brengen we Myrthe weer naar 
huis. Het was supergezellig! Papa is ook vrij 
en we gaan winkelen in Nieuwegein. 

Woensdag 4 januari. 
Vanmorgen belde Iris of ik zin had om te 
spelen. Ja natuurlijk… altijd leuk. Ze komt 
gezellig bij mij. We spelen boven en gaan 
ook naar buiten. Dan gaan we nog een film 
kijken. En dan is er alweer een dag voorbij. 
Pfff… morgen is het alweer donderdag 

Donderdag 5 januari. 
Vandaag eerst ff lekker uitslapen. Vanmiddag 
gaan we met de selectiegym turnen in de 
sporthal in Culemborg. Dat is een hele leuke 
sporthal. We hebben flink getraind en ik had 
best veel spierpijn. Het was heel erg leuk. 

Ik geef de pen door aan: Mirthe Verhoeff



 

 
 

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 



Hierboven een foto uit de Kalverweg (vroeger 
genaamd Kalverstraat), zoals die er vroeger 
uitzag. Rechts de nog bestaande woning 
op de hoek van de Kalverweg met de Kon. 

Wilhelminastraat (vroeger de Achterweg). 
Hieronder de situatie nu. De woningen links zijn 
niet meer aanwezig en inmiddels vervangen.

Rien Bambacht

Toen & Nu



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



Kerstsamenkomst
“Kom met velen naar de kerstsamenkomst.” 
Dat stond in de vorige Klepper. En dat deden 
vele Schoonrewoerders en belangstellenden 
uit de omgeving. De Hervormde Kerk stroomde 
helemaal vol.   De Gereformeerde dominee 
Gerlinde van den Berg-de Haan werkte het 
thema uit: “Tussen hoop en vrees”. De -net 
nieuw aangestelde- Hervormde dominee Erwin 
van der Poel las gedeelten uit de Bijbel voor 
ons en ging met ons voor in gebed. 
Er stond een indrukwekkend koor, onder leiding 
van Meija Blok, dat prachtig zong met zelfs 
een aanvulling van jongeren bij het lied over 
de vrede. De kerstsamenkomst 2016 is een 
gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde 
en de Hervormde Kerk van Schoonrewoerd en 
was wederom een groot succes.  

Het thema: “Tussen hoop en vrees” past goed 
bij deze tijd van onzekerheden. Een lastig 
onderwerp om uit te werken. Hoop en vrees 
lijken vaak tegenstellingen. Toch… juist in 
tijden van vrees is de hoop een sterke drijfveer 
om elkaar te steunen, om te verbinden, om 
samen sterk te staan in het vertrouwen dat we 
dat niet alleen hoeven doen.

We zongen van vrede, John Arendonk speelde 
op de trombone. We lazen een gedicht waarin 
de regels zaten:

De hemel raakt de aarde aan,
een stralend licht is opgegaan,
Gods Zoon is geboren met die bijzondere naam: 
Immanuel: God is met ons.

God buigt zich tot de aarde neer,
troost en ondersteunt ons elke keer.
Geeft ons zijn vrede door een kind klein en teer:
Immanuel: God met ons.

Dat gedicht eindigde met de woorden:

En als dan God met ons wil zijn
kan geen bezorgdheid, leed of pijn
geen vijandschap tegen ons zijn
God is met ons: Immanuel!

Helemaal aan het eind van de kerstsamenkomst 
zong de dochter van Ard Jan Kaan de sterren 
van de hemel. Ontroerend en troostend was 
haar jonge stem. Iemand schreef ooit: zingen 
is dubbel bidden… dat ging deze avond voor 
Kerst zeker op voor al ons zingen en in het 
bijzonder voor dit prachtige lied. 
En gebed om troost en steun was zeker 
op zijn plaats met in ons hoofd nog zo vers 
het overlijden van een dorpsgenote. Zij was 
familie, vriendin en bekende van velen in de 
kerk. 
Gebed om steun voor kinderen die lijden aan 
ongeneeslijke ziektes. Ook daarbij waren onze 
gedachten bij een dorpsgenoot, waarvoor we 
in de dienst collecteerden. Gebed om sterk 
te kunnen blijven staan in een wereld tussen 
hoop en vrees, met de hulp van God.

Ouderenkontakt
Als u dit leest zijn we al weer aangeland 
in het jaar 2017. Inmiddels hebben we 
de nieuwjaarsreceptie gehad waar vele 
dorpsgenoten elkaar een goed jaar konden 
toewensen. Het Party Centrum had een 
heerlijk buffet verzorgd wat we ons heerlijk 
lieten smaken.Onze dank gaat dan ook uit 
naar de kok en de medewerkers van het Party 
Centrum.

We kijken nu uit naar onze Lentefair, deze 
wordt gehouden op vrijdagavond 7 april. 
Voor de verkoop en een verloting zoeken 
we nog mooie spulletjes. Heeft u iets in de 
kast staan wat u toch niet meer gebruikt? 
Wij houden ons aanbevolen zodat we weer 
een mooi assortiment artikelen op de tafels 
hebben liggen. U kunt de spulletjes bij de 
bestuursleden afgeven.

Ons reisje is op woensdag 31 mei, maar daar 
hoort u later nog meer over. We hopen er met 
elkaar een mooi en gezellig jaar van te maken.
Doet u ook mee?

Het Ouderen Kontakt



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V.I.P (very important  
peuter)-morgen  
Woensdag 14 juni
van 11.00 – 12.00 uur  
in de nieuwe school 
Informatieavond voor  
de ouders 
Maandag 20 februari  
van 19.30- 20.30 uur  
Inloop vanaf 19.15 uur 
  
 
 
 
 

Noachschool, Kerkweg 3a, Schoonrewoerd, Tel. 0345-642171, info@noachschool.nl    Tijdelijk adres Noorderwoerd 2 

t 

or 

 Spelen, werken en leren vanuit 
een positief christelijke identiteit 
 Zorg voor iedereen 
 Samen voor uw kind en onze 
leerling 
 Dolfijngroep voor meer begaafde 
kinderen 
 Uitdagend werk binnen de groep 
 www.noachschool.nl 

 

U wordt in de gelegenheid gesteld uw kind aan te melden, als het voor 1 
oktober 2018 vier jaar wordt. 



Mededelingen van het bestuur DVS
Sinterklaasfeest
Op 19 november 2016 hebben Sinterklaas 
en zijn pieten weer een bezoek gebracht aan 
ons dorp. Op het drukke kerkplein werd hij 
verwelkomd om vervolgens een rondrit door 
het dorp te maken. De pieten werden even 
tot de orde geroepen, want zij waren drukker 
bezig met pokémons zoeken dan aandacht aan 
de kinderen te geven. Maar dat hebben ze later 
weer helemaal goed gemaakt, want iedereen 
genoot met volle teugen in het Partycentrum. 
Gelukkig kon Leontine over voldoende 
hulp beschikken waardoor alles soepel kon 
verlopen. Alle ‘hulppieten’  nogmaals heel 
hartelijk bedankt, zonder deze hulp kunnen 
we niet zo’n geweldig feest organiseren. Foto’s 
van deze leuke middag stonden al in de vorige 
Klepper.

Bel Company
Op 14 december jl. werden de omwonenden 
van dit bedrijf uitgenodigd voor een jaarlijkse 
bijeenkomst, ook de Dorpsvereniging werd 
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst werd 
verteld dat de uitbreiding in Schoonrewoerd 
niet doorgaat, maar dat er wel wat gaat 
veranderen. Bepaalde activiteiten komen 
naar Schoonrewoerd. Ook werd er gesproken 
over geluidsoverlast en overlast van de 
vrachtwagens. Het lijkt dat het laatste wel 
wat minder geworden is nadat er een bord 
geplaatst is.

Locatie rond Regenboogschool
Op 15 december jl. hebben we een eerste 
gesprek gehad met de omwonenden van deze 
locatie. Het was een open en fijn gesprek, alle 
aanwezigen zijn uiteraard benieuwd wat er 
straks met deze locatie gaat gebeuren. Tijdens 
deze avond is een werkgroep gevormd, zij 
gaan verschillende scenario’s op papier zetten 
en vervolgens komt er een tweede gesprek.

Fusie Leerdam/Zederik/Vianen
Op maandag 19 december jl. kon iedereen die 
daar interesse in had, naar een bijeenkomst in 
het Dak waar gesproken werd over de komende 
fusie. Veel raadsleden en ondernemers waren 
hierbij aanwezig, weinig bewoners. Namens 
de DVS was Bert van Toor aanwezig. Het 
definitieve besluit dat Vijfheerenlanden bij de 
provincie Utrecht gaat horen, moet echter nog 
genomen worden. 

Rabobank Clubkascampagne
Ook dit jaar doet DVS weer mee met deze 
campagne, vorig jaar hadden we een bedrag 
van ruim € 200,- gewonnen. Dit bedrag hebben 
we geschonken aan de Activiteitencommissie 
voor het Sinterklaasfeest. Dit jaar willen we 
ook een gedeelte van het te winnen bedrag 
besteden aan het hertenkamp, die wel wat 
financiële hulp kunnen gebruiken, maar dan 
moet u ons wel nomineren. Vanaf 28 maart 
a.s. kunnen leden van de Rabobank weer 
stemmen, mogen we dit jaar ook op u rekenen? 
Van harte aanbevolen!!

Jubileum Dorpsvereniging
Dit jaar viert DVS haar 25-jarig jubileum, de 
datum is midden in de zomervakantie. Binnen 
ons bestuur hebben we er al over gesproken 
en willen we het dorp graag iets blijvends 
aanbieden, onze gedachten gaan uit naar een 
informatiebord. Andere ideeën zijn uiteraard 
van harte welkom en kunnen bij ons gemeld 
worden. 

Dorpsplan
Als bestuur zijn we nog druk bezig met het 
maken van een Dorpsplan. Veel gegevens 
komen hiervoor uit de enquête van vorig 
jaar. Het eerste concept is klaar en zal nog 
wat aanvullingen / wijzigingen / correcties 
ondergaan. Bert van Toor is hiervoor zeer druk 
bezig geweest en complimenten hiervoor zijn 
dan ook op z’n plaats. Tijdens het Vragenuurtje 
(19 april) en de kraam op de Jaarmarkt (26 mei) 
zal het Dorpsplan ook aan de dorpsbewoners 
gepresenteerd worden. In het Dorpsplan 
worden zaken genoemd die in de toekomst 
verbeterd/aangepast kunnen worden. Het 
Dorpsplan wordt niet huis-aan-huis bezorgd 
maar kan t.z.t. digitaal aangevraagd worden.
 
Wijkschouw
Als bestuur zijn we erg gelukkig met de manier 
waarop de gemeente Leerdam genoemde 
punten in de lijst oplost. We hebben daarom 
besloten de lijst van de wijkschouw nogmaals 
in deze Klepper te plaatsten zodat u ook de 
opgeloste zaken kunt bekijken.

Boom speeltuin oost
Begin maart wordt in de speeltuin oost 
een nieuwe boom geplant. Deze boom was 
geschonken door de gemeente Leerdam 
tijdens de buurtmanifestatie. Omdat dit plein 



genoemd is naar Theo Vuurens zullen we hem 
en zijn vrouw hierbij uitnodigen. Het leek 
ons een leuk idee om de boom dan Aartje te 
noemen.
 
Hertenkamp
Eind december is ook het laatste gedeelte van 
het hertenkamp voorzien van nieuw hekwerk. 
Vorig jaar heeft Cock van Klei met zijn zoon de 
verzorging overgenomen en dat doet hij erg 
goed.  De dorpsbewoners waarderen dit enorm, 
het is tenslotte allemaal vrijwilligerswerk. 

Nieuwjaarsreceptie
Uiteraard was DVS ook aanwezig bij de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leerdam 
op maandag 9 januari in de Glasloods. Het 
was een gezellige bijeenkomst en de nodige 
contacten zijn weer gelegd. Burgemeester 
Bruinsma bleek ook tijdens deze receptie een 
prima gastheer te zijn en hield een boeiende 
toespraak.

Jaarwisseling
Het dorp Schoonrewoerd heeft het dit jaar 
weer goed gedaan tijdens de Jaarwisseling. 
Er werd niet veel vuurwerk afgeschoten en 
er waren weinig vernielingen, alleen enkele 
putdeksels moesten het ontgelden. Jammer 
van dat laatste, maar verder een compliment 
aan jullie allemaal.

IJsbaan
Wat was het leuk dat op zaterdag 21 januari toch 
gebruik gemaakt kon worden van de ijsbaan in 
de speeltuin naast de Regenboogschool. Het 
was gezellig druk en er was ook een echte 
koek-en-zopietent met warme 
chocolademelk en erwtensoep 
en andere lekkernijen. In het 
zonnetje was het er goed toeven. 
Veel dank aan alle vrijwilligers 
die dit op ons dorp weer mogelijk 
gemaakt hebben. Als dank heeft 
de DVS de aanwezigen getrakteerd 
op een warm worstje en nog wat 
zoete lekkernijen. Hopelijk houdt 
de vorst nog even aan. 
 
Zoals u weet wordt deze locatie 
niet meer officieel als speeltuin 
gebruikt, maar er wordt toch 
regelmatig gespeeld. Vooral de 
jongsten, die nog niet naar de 
overkant mogen, voetballen hier 
graag. Wel wil ik u vriendelijk 
verzoeken om dit terrein niet 
als een hondenuitlaatplaats 

te gebruiken. Dat de honden even lekker 
kunnen rennen is totaal geen probleem, maar 
we verwachten wel dat de hondenpoep ook 
opgeruimd wordt. Het is echt niet prettig om 
kinderen thuis te krijgen die poep aan de 
schoenen en/of kleding hebben.

Kerstboom kerkplein
Op zaterdag 17 december hebben we met 
behulp van de basisschoolkinderen, de breiclub, 
de brandweer, de burgemeester, Johan v.d. 
Berg, het partycentrum, café de Zwaan, Theo 
Vuurens, Jordy ’t Lam, Geuf Middelkoop, Hans 
Lemcke, de activiteitencommissie en de DVS 
ervoor gezorgd dat de grote kerstboom op het 
kerkplein weer mooi versierd en verlicht werd. 
Veel dorpsbewoners kwamen een glaasje 
drinken of een hapje eten, het was erg gezellig. 
Johan zorgde voor de muzikale omlijsting met 
zijn accordeon, Theo en Jordy zorgden voor 
wat warmte, Hans heeft enkele mooie foto’s 
gemaakt en Geuf heeft ervoor gezorgd dat de 
boom op tijd geleverd en geplaatst werd. De 
kinderen konden een mooie versiering maken 
die door Henk v.d. Oever uitgezaagd was. De 
breiclub had dit jaar geen nieuwe versiering 
gemaakt maar er wel voor gezorgd dat de 
oude versiering goed in de boom kon worden 
gehangen d.m.v. nieuwe lusjes. Zo zie je 
maar weer, waar een klein dorp groot in kan 
zijn. Zonder de medewerking van jullie als 
dorpsbewoners zijn deze activiteiten echt niet 
mogelijk. Uiteindelijk stond er om 17.00 uur 
een mooie boom en kon de burgemeester de 
verlichting laten branden. Iedereen nogmaals 
hartelijk bedankt.



Echter, op vrijdagmorgen 23 december kreeg 
ik al vroeg een app dat de kerstboom mogelijk 
vernield en de verlichting uit was. Al snel 
kwamen er meerdere meldingen binnen. Aan 
de keukentafel bij Geuf werd mij verteld dat 
de verlichting inderdaad vernield was, alle 
snoeren waren kapot getrokken. Ik dacht nog 
even, dat kan toch niet in ons rustige dorp? De 
daders (via de ouders) hadden zich gelukkig 
al wel bij Geuf gemeld en de vernieling 
toegegeven. Met verbazing heb ik het hele 
verhaal aangehoord. Je zou zoiets eerder van 
12-14 jarigen verwachten maar deze jongelui 
waren wel iets ouder. Jaren is het zo goed 
gegaan en nu loopt het met de verlichting zo 
af. Op de gemeentewerf was gelukkig nog wel 
een reservesnoer beschikbaar en is op zaterdag 
de boom weer opgetuigd zodat op kerstavond 
de boom weer mooi stond te branden.  We 
gaan er vanuit dat alles binnenkort ook 
financieel geregeld  wordt, we willen toch als 
dorpsbewoners in december weer een mooie 
versierde en verlichte kerstboom??
     
Sociaal Loket
Het Sociaal loket heeft een nieuw 
telefoonnummer: 0800-5016.

Vragenuur
Op woensdag 19 april a.s. stellen wij u weer 
in de gelegenheid om uw vragen/op- of 
aanmerkingen aan de gemeente Leerdam 
kenbaar te maken. De avond wordt gehouden 
in het Partycentrum, dit keer van 19.00-20.30 
uur. We hebben tijdens dit Vragenuur ook 
ruimte beschikbaar gesteld aan Projectbureu 
Fusie Vijfheerenlanden, zij willen graag 
wat vertellen over de aankomende fusie. 
Aansluitend wordt de Jaarvergadering van de 
DVS gehouden.

Samenstelling Bestuur
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, denk er nog eens over na en 
neem contact met ons op.

Tot zover de berichten van de DVS,

namens de DVS
Gera d Jong (secr.)

Familieberichten

21 september 2016
Anna Ariane
Arjan en Gera Korevaar

29 september 2016
Gerald (Gerrit Adriaan)
Zoon van Adriaan en Gerline Kool-van Dijk, 
broertje van Stefan



13 november 2016
Joris
Zoon van Cees en Xavera Bruijnes

Langs deze weg willen we graag iedereen 
bedanken voor alle kaartjes, lieve woorden 
en attenties die wij ontvingen na de 
geboorte van Joris. Het is hartverwarmend.
Cees & Xavera Bruijnes

3 januari
Loïs
Dochter van Nils de With en Lynn Otter

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
 

  

TE  HUUR 
 

Wij hebben een luxe 6-persoons 
chalet op bungalowpark “Bospark” in 

Beekbergen op de Veluwe te huur. 
“Jip” staat op een rustig park aan de 

rand van het bos op 300m afstand van 
de Loenense waterval. 

 
Het park heeft veel voorzieningen 

waaronder o.a. een overdekt zwembad, 
tennisbaan, restaurant, winkel, speeltuin, 

pannenkoekenhuis, en midgetgolf. 
's Zomers is er een animatieteam voor de 
kleintjes. Boek nu vast uw vakantie en bel 

voor informatie, beschikbaarheid en 
prijzen naar Hans en Janny Ippel, 

 telefoon 0345-641976  
 

www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl 
 

Via ons boeken: met korting!!!! 
 



Winter in 
Schoonrewoerd
30-12-2016 

De winters lijken de laatste jaren in ons land 
niet veel meer voor te stellen. Des te groter 
de verrassing als koning Winter af en toe een 
speldenprikje uitdeelt. Zo ook deze week. Na 
twee dagen van mist, met op de tweede dag 
temperaturen van onder de nul, gevolgd door 
een nacht waarin het hier in Schoonrewoerd 
wel een graad of 5 heeft gevroren, trok de 
mist op en zagen we onder een strakblauwe 
hemel wat er tevoorschijn komt als de mist 
om je hoofd is verdwenen. Werkelijk alles 
zat onder een dikke laag rijp. De bomen, 
de weilanden, de gebouwen, alles krijgt een 
ander aanzien. Zelfs prikkeldraad is onder deze 
omstandigheden nog fotogeniek. Tijd voor het 
dagelijkse rondje om de Wiel.

Een rij knotwilgen langs de kerkweg staat fraai 
te zijn met hun witte pruiken. Op werkelijk ieder 
takje zie je grote ijskristallen zitten, terwijl 
één van de bomen een lange ijspegel heeft 
geproduceerd. De fruitbomen accenturen hun 
grillig gevormde donkere takken met een witte 
laag rijp. Hier en daar hangt nog een vergeten 
appeltje, het rood steekt mooi af. Vogels 
fotograferen is al een hobby van me, maar een 
vogel op een berijpte tak geeft toch iets extra’s. 
Dat geldt natuurlijk voor de grotere vogels 
zoals de aalscholvers en de torenvalk, maar 
zeker ook voor de kleine zangvogels zoals vink 
en ringmus. Een groep grauwe ganzen krijgt 
het gras nog wel onder de rijp vandaan, terwijl 
kolganzen en brandganzen luid gakkend langs 
de staalblauwe hemel vliegen.

De Wiel ligt er onder deze omstandigheden 
prachtig bij. Ik ben vanmorgen bepaald niet 
de enige die er met het fototoestel op uit trekt. 
Overigens zijn er ook genoeg mensen die van 
de natuur genieten zonder fototoestel.

Nadat ik nog een paar laatste takjes, blaadjes, 
elzenproppen met rijp en dergelijke heb 
gefotografeerd ga ik onder de nog steeds 
zwaar berijpte bomen maar weer naar de 
kachel. Nog even, en al dit moois smelt als ijs 
voor de zon weer weg…

Hans de Braal

Voor meer winterfoto’s en andere blogs van 
Hans, zie: www.hansdebraal.com
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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 



bron:  Distrifood, Vakmedianet



Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit

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



Het is zaterdag vandaag. Ik doe mijn ogen 
open en kijk naar mijn broertje die naast mij 
in ons tweepersoons ledikant ligt te slapen. We 
liggen onder een paar oude, wollen dekens en 
een bonte gestikte deken. Ik geef mijn broertje 
een por en zeg: “Kom op, het is al zeven uur!”. 
We springen uit bed, trekken op de tast onze 
manchesterse broek met galgen aan, trekken 
onze schapenwollen trui aan en gaan in het 
donker de steile ladder af naar beneden. Het 
is nog koud beneden. Moe is net het fornuis 
aan het aanmaken met helder, dat zijn dooie 
takken die mijn vader op bossen uit de griend 
mee naar huis brengt.
Wij willen direct naar buiten glippen, maar 
daar is moe het niet mee eens. Ze zegt met 
stemverheffi  ng: “Zouden jullie je kop eerst 
niet wassen!”. We steken onze koppen onder 
de koude kraan en drogen ons snel een beetje 
af, maar we zijn nog lang niet van moe af.
We moeten eerst eten. Moe snijdt een paar 
sneeën brood en legt er een op het tafelzeil 
met een beetje kaas, de andere legt ze er nog 
bovenop. “Eerst bidden”, zegt moe, “jullie zijn 
toch geen varkens!”. We bidden en schrokken 
het brood naar binnen met een paar slokken 
thee. Zo, nu kunnen wij er weer even tegen. 

Onze zus is ook wakker geworden en komt 
ook de ladder af en ondergaat hetzelfde lot als 
wij. Mijn broertje en ik willen er weer vandoor, 
maar moe zegt: “Eerst je werk doen!”. Wij 
weten maar al te goed wat dat is: de schuur 
opruimen. De schuur is oud. Het onderste stuk 
is van steen, het bovenste stuk van geteerd 
hout. Er zitten een paar raampjes in met kapot 
glas en een zolder luik op de zolder waar hooi 
wordt bewaard. In de schuur is ook nog een 
oude paardenstal en de vloer is gemaakt 
van aangestampte klei. We vegen de vloer 
een beetje aan met een bezem gemaakt van 
wilgenteen en een  steel van griendhout.
Daarna is de stigt (het erf) aan de beurt. Deze 
bestaat uit een mengeling van klei, zand en 
stenen en moet geveegd worden in een soort 
zigzag model. Nou dat is een hele klus!
Daarna moet er ook nog gekloten (geharkt) 
worden op sommige gedeelten. Zo, nu is de 
wielkaai weer mooi voor even, want wie weet 
komt de buurman met een voeier hooi of 
de strontkar langs en dan kunnen we weer 
opnieuw beginnen.

Nu nog hout breken en wat knoesten in huis 
brengen voor het fornuis en dan kunnen we 

gaan spelen. Meestal is het hoepelen, paardje 
spelen en vaak gaan we vissen in de wiel waar 
we vlakbij wonen.
De torenklok van het dorp horen wij negen uur 
slaan en moe roept ons, wat zou ons nu weer 
boven het hoofd hangen? 
“We moeten naar de kapper”, zegt mijn 
moeder. Onze oudere zus moet mee. We lopen 
het bos door, via klaphekken de kerkweg over 
naar het dorp, intussen kijken wij in de sloten 
of we soms vis zien. Na een halfuur klossen op 
onze klompen komen we bij de kapper die ook 
kleermaker is. Hij zit bovenop de tafel met een 
heleboel lappen om zich heen. Hij kijkt naar 
ons en zegt: “Oh, jullie komen uit het bos hè”. 
“Kun je dat zien dan?” zegt mijn zus die niet 
op haar mondje gevallen is. De kapper geeft 
geen antwoord en gaat door met zijn werk. 
Nadat we een kwartier gewacht hebben, gaat 
hij ons dan eindelijk knippen.
Dat doet hij met een soort kleine heggenschaar. 
De lokken vallen her en der op de grond en de 
kapper kijkt er trots naar.

Dan opeens horen wij een gebrom van 
vliegtuigen en de kapper zegt: Dat zijn de 
Tommy’s die de Duitsers mores komen leren!”. 
Tegelijkertijd begint er iets te knallen, het 
lijkt op het blaff en van een hond. De kapper 
pakt ons vast en duwt ons onder de tafel , op 
een gegeven moment horen we een gierend 
geluid en ergens een doff e klap. “Die ligt.” zegt 
de kapper. Het werd stil en wij kropen onder 
de tafel uit en de kapper ging door met ons 
kapsel.
Nadat de kapper klaar was betaalde onze zus 
een paar dubbeltjes en we gingen weer op 
weg naar huis.

Toen we halverwege de Kerkweg waren, 
zagen we een hoop volk aankomen
We kwamen dichterbij en zagen dat het moff en 
waren met een soldaat in een ander uniform. 
Hij had zijn handen omhoog en hij bloedde uit 
zijn schouder. De moff en hadden geweren op 
hem gericht, hij wilde steeds aan zijn schouder 
pakken met zijn ene hand, maar dan zeiden de 
moff en wat en dan stak hij zijn hand weer in 
de lucht.
Het bloed liep langs zijn kleren naar beneden, 
maar het was nog niet zo veel bloed als toen 
ons varken geslacht werd, dat was pas een 
hoop bloed, we stonden met open mond te 
kijken want dat zie je toch niet dagelijks, maar 
de moff en schreeuwden iets in moff entaal naar 

Polderjongen in 1944



ons en wij zetten het op een lopen.

We kwamen al gauw in het bos, weer door het 
klaphekken en snel naar huis. Daar stonden 
een boel mensen door elkaar te praten en 
wezen in de richting van een groot vuur 
verderop. Ineens kwam de stoet in beweging. 
Toen wij daar aankwamen, stonden er al een 
heleboel mensen.

We kwamen bij het huis van Leen de Ros 
(Middelkoop) waarvan onderaan het halve 
huis weg was en overal vuurtjes brandden 
en klappen te horen waren. Boven stond 
een vrouw door een open raam te huilen en 
roepen… ”Ik wil eruit!”. Ik weet niet hoe zij 
eruit gekomen is, want toen kregen wij een 
ander huis in de gaten, zo’n honderd meter 
verderop aan de dijk wat echt in lichterlaaie 
stond. Dat moesten we natuurlijk zien; het 
brandde geweldig met “vlammen van wel 
vijftien meter hoog”, zeiden een paar boeren 
uit de buurt. 
Ook wist men te vertellen dat de benzinetank 
van het vliegtuig op het huis gevallen was. Ik 
weet niet meer of er brandweer bij geweest is 
maar het huis brandde tot de grond toe af.
We bleven er nog lang hangen, maar op het 

Werk in uitvoering
Ooievaarszoom

laatst zijn we naar huis gegaan. 

Eenmaal thuis werd er weer een gezond 
maal voor ons klaargemaakt van aardappels, 
een stuk varkensspek en andijvie. Daarna 
moesten we in de teil, want zaterdag werd er 
geschrobd, schone onderkleren aan en dan 
naar de zolder. Mijn moeder vertelde wat er 
aan de hand geweest was: de moff en hadden 
een Engels vliegtuig neergeschoten met een 
kanon uit te buurt in Schoonrewoerd. De piloot 
was er met zijn parachute uitgesprongen en 
de moff en hadden hem gevangen genomen. 
Nu we dat wisten moesten we roeftem naar 
de zolder, monden dicht en slapen. Later is 
ons verteld dat de piloot met een moff enmeid 
ontsnapt is, maar of dat echt gebeurd is, weet 
ik niet.

Dit was een dag uit het leven van een 
polderjongen in 1944.

Teun van Zanten

PS In het stoepje voor de voordeur van het 
voormalig huis van Leen Middelkoop aan de 
Diefdijk  staat volgens mij nog steeds een 
vliegtuig afgebeeld. 



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Vroeger hadden we thuis vier boekjes: lente, 
zomer, herfst en winter. Boekjes met prachtige 
tekeningen van Rie Cramer. U kent ze misschien 
wel. Ik heb als kind genoten van die boekjes, 
vooral van de tekeningen. Misschien waren 
die tekeningen wel het begin van mijn eigen 
verlangen om te gaan tekenen en schilderen. 
Die tekeningen waren heel eenvoudig en 
pakten toch direct de sfeer. Ik geniet er nog 
enorm van. Waar die boekjes zijn gebleven? 
Ik weet het niet. Ik moet nog eens zoeken, 
vragen aan mijn zus, mijn moeder,… Vaak 
zeggen platen zoveel. Soms is daar niet eens 
veel tekst bij nodig. 

Waarom vertel ik dit? Om u warm te maken 
voor avonden met plaatjes: de dialezingen bij 
de Natuur- en Vogelwacht in De Schaapskooi 
op donderdagavond. Steeds wordt daar door 
een zeer verdienstelijk fotograaf een prachtige 
presentatie gegeven van landschappen en 
seizoenen. Er komen portretten van dieren 
langs, verhalen van hoe die unieke opname 
tot stand kwam, wetenswaardigheden over 
planten, insecten, paddenstoelen, … Echt, een 
schatkamer van natuurervaringen ligt binnen 
handbereik. Zoek niet langer, maar kom:

23 februari om 20.00 uur om te luisteren 
naar Jan Trapman en met hem mee te reizen 
door de Biesbosch. Er is de laatste jaren 
veel veranderd in de Biesbosch. In het kader 
van “Ruimte voor de rivier” zijn uitgestrekte 

polders met graafmachines omgewerkt tot 
oogstrelende moerasgebieden, doorsneden 
met geulen en kreken. Zo’n plasdrasgebied is 
aantrekkelijk voor vogels. U kunt ze uitgebreid 
bewonderen door de lens van Jan. Daar hoort 
ook die nieuwkomer bij: de visarend. 

9 maart gaan we heel ver weg: naar Ethiopië 
met Ine Dorrestein.

23 maart beleeft u een dubbel avontuur: 
Ruurd Jelle van der Leij neemt u mee naar 
Stellingwerf en naar Polen. Ruurd heeft 
echt studie gemaakt van de vogels in het 
zuidelijk deel van Friesland. Hij maakte er het 
vogelboek “Stellingwarver Voegelboek” over, 
een boek in de streektaal van het Friese gebied 
rond Oost- en West-Stellingwerf.  Ruurd werkt 
met Ruben Smit samen aan een bioscoopfilm 
over de Wadden, die in 2018 zal verschijnen. 
Daarnaast is Ruurd een liefhebber van de 
kraanvogel, de Grauwe gors, de Draaihals. 
Vogels die hij in Polen prachtig voor de lens 
had. 

6 april weer een verre reis: Canarische 
Eilanden met Johan Elzenga. Het is tegen 
die tijd misschien al een beetje voorjaar. Veel 
mensen boeken dan hun zomervakanties. 
Helaas komen veel vakantiegangers naar de 
Canarische Eilanden niet veel verder dan de 
directe omgeving van hun hotel. Johan Elzenga 
trekt het binnenland van de Canarische 
Eilanden in. Een vulkanisch landschap met 
een spectaculaire en zeer gevarieerde natuur. 
Johan Elzenga is freelance beroepsfotograaf. 
Hij heeft heel wat boeken over fotografie en 
computerprogramma’s om foto’s te bewerken 
op zijn naam staan. U mag dus best hoge 
verwachtingen koesteren over deze dialezing-
avond. 

Noteert u de data in de agenda, want het is 
werkelijk de moeite waard. Dialezingen van de 
Natuur- en Vogelwacht zijn gratis. Elke avond 
is er een verloting om de kosten te drukken. 
Dus er is zelfs kans dat u naast een mooie 
ervaring ook een leuk cadeau naar huis terug 
brengt.

Er is in de Schaapskooi ook voor kinderen van 
alles te doen. Kijkt u voor een totaal overzicht 
op de website: www.natuurcentrum.nl , zo 
dichtbij, zoveel moois: we ontmoeten u graag.

De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht



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

Na een winterseizoen waarin we weer met veel 
enthousiasme aan de slag zijn gegaan om een 
leuk en divers programma te bedenken, is het 
nu bijna klaar. 

Lampionnenoptocht
De eerste activiteit van het nieuwe jaar 
is alweer achter de rug. Onze jaarlijkse 
lampionnenoptocht op de verjaardag van 
prinses Beatrix. Wij hopen dat jullie het leuk 
vonden en genoten hebben van de warme 
chocolademelk en de limonade. 

Koningsnacht
Na een geïmproviseerde vrijmarkt van vorig 
jaar door de hevige regenval en harde wind, 
willen we toch ook dit jaar het nog een keer 
proberen om een echte koningsnacht te 
organiseren: de avond voor koningsdag. Dus 
als u uw zolder wilt opruimen en spulletjes 
hebt die nog best een ronde meekunnen, gooi 
ze dan niet weg. Bewaar ze om te verkopen 
op deze vrijmarkt. En kopers, je hoeft echt 
niet naar Utrecht om die bijzondere vaas te 
vinden of eigenaar te worden van een echte 
Rembrandt of Karel Appel. Misschien vindt u ze 
wel hier. Dus kom met je kleedje naar het dorp 
en zoek een mooi plaatsje. Nadere informatie 
volgt in de volgende klepper.

Programma Koningsdag
• Kinderspel 

een leuk interactief spel voor de jeugd waar 
het aankomt op snelheid, slimheid en geluk.

• Aubade
• Pannenkoekenlunch

• Zeskamp 
voor iedereen vanaf 14 jaar, dus maak een 
team en doe mee.

• Bingo 
op veler verzoek organiseren wij een 
bingoavond voor jong en oud, dus kom 
allemaal uw geluk beproeven. 

Dit jaar wordt onze koning 50 jaar. Dit willen wij 
niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar wat 
wij ermee gaan doen, blijft nog even geheim. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op 
Koningsdag naar 1 van onze activiteiten.

Wij gaan nog even verder om de laatste 
puntjes op de i te zetten. In de volgende 
Klepper komen de tijden te staan.

Tot ziens op 1 van de activiteiten van de 
Oranjevereniging! 

 

Oranjevereniging
 



februari
20 februari  Startavond Alpha cursus
20 februari 19:30  20:30 uur Informatieavond nieuwe leerlingen, Noachschool
23 februari 20:00 uur Dialezing ‘Bieschbosch’, De Schaapskooi
28 februari vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

maart
9 maart 20:00 uur Dialezing ‘‘Ethiopië’, De Schaapskooi
11 maart  Potgrondactie, BWK Hervormde kerk
23 maart 20:00 uur Dialezing ‘Stellingwerf’ en ‘Polen’, De Schaapskooi
28 maart vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

april
6 april 20:00 uur Dialezing ‘Canarische Eilanden’, De Schaapskooi
7 april  Lentefair, Ouderenkontakt
12 april 14:00 - 16:00 uur Knutselmiddag, activiteitencommissie DVS
19 april 19:00 - 20:30 uur Vragenuur en Jaarvergadering DVS, Partycentrum 
25 april vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
26 april  Koningsnacht vrijmarkt, Oranjevereniging
27 april  Koningsdag

mei
26 mei  Schoonrewoerdse markt
31 mei  Reisje, Ouderenkontakt

juni / juli
14 juni 11:00 - 12:00 uur V.I.P. (very important peuter)-uur Noachschool
1 juli  Dorpsmaaltijd, BWK Hervormde kerk

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 


