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Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
J. Versteegt, secretariaat
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Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
vacature, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
642182
Bert van Toor, penningmeester
848099
Rianda van der Heiden
06-46451394
Activiteitencommissie
Leontine Verkerk
Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden

642495

641751

Verkeer & Groen
vacature
EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan
642430
A.J. Niebeek, scriba
641883
Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen
M.J. Verrips, scriba

701009
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Hervormde gemeente
Ds. E. van der Poel
Bart de Groot, scriba en jeugdver.

642572
844525

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729
Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
848617

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

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Jacqueline Scheer, contactpersoon

642548

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
di en vr, van 8.30 tot 11.30 uur
Esther Taal
Anja Dokter
Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd

519372

0900-8844

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdtweeëntwintig
De laatste Klepper van het jaar 2017. En deze is
zelfs nog iets later dan we eerst hadden gepland,
want we wilden de intocht van Sint-Nicolaas niet
missen in de Klepper. Sint kwam pas 25 november
bij ons, dus dan kan De Klepper niet 24 november
bij u op de mat liggen. Maar niet getreurd, hier is ‘ie
dan, compleet met Sint-Nicolaas en uiteraard nog
veel meer.
Want wat is er weer veel gedaan, beleefd, bedacht,
uitgevoerd en opgehaald de afgelopen maanden.
Laten we beginnen bij de Klepperronde, de
vrijwillige bijdrage voor De Klepper. U hebt ons
wederom blij verrast met het prachtige bedrag van:
€ 3.939,22. Dat biedt ons weer ruimte om mooie en
informatieve Kleppers te maken in 2018.

Heel hartelijk dank daarvoor.
INHOUD
16±: Jelmar Burggraaf
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Maar eerst kijken we terug op de laatste maanden
van 2017. We hebben een heel gezellig oogstfeest
meegemaakt, u vindt een sfeerimpressie in deze
Klepper. Het oogstlied was daarbij zo bijzonder dat
we dat in deze Klepper nogmaals helemaal afgedrukt
hebben. Ook is er een bierproeverij geweest bij
Gerard en Trees Uppelschoten, georganiseerd
door Ad de Jong, onze plaatselijke super. Nou, het
was supergezellig met veel verhalen en lekkere
bijzondere biertjes. De brandweer had op 11
november open dag. Dat trok veel belangstelling,
kijk maar verderop.
Het hele jaar waren er thema-avonden en
-activiteiten bij het dorpscafé ‘De Zwaan’. Dat was
omdat ze dit jaar vierden: 25 jaar formule team
De Zwaan. Daar wilden we in de Klepper natuurlijk
meer van weten en we gingen in gesprek met Jan
van het café.
Kennismaken met dorpsgenoten is steeds zo’n
terugkerend thema in de Klepper. Helaas is er dit
keer met de vijftig vragen iets misgegaan. U houdt
dat tegoed in de eerste Klepper van het nieuwe
jaar. Iris en Jelmar stellen zich wel voor in het
tienerdagboek en de pagina 16 plusminus. Ook
Marijn de With zien we in actie met… lego! En we
hebben een schrijfster wonen op ons dorp: Dimphy
Boetzkes, zij vertelt zelf in deze Klepper over haar
boek en over de stichting Zielsverwanten.
In dit eindejaarsnummer aandacht voor de
feestdagen van december. De Landwinkel zet de
wintersfeer goed neer. We gaan op 16 december
de kerstboom versieren. Kom kijken en doe mee!
Op kerstavond mogen we weer samenkomen
en genieten van een mooie kerstsamenkomst
met een groot projectkoor. U leest er allemaal
over in de volgende pagina’s. En dan tijdens de
kerstdagen lekker kerstsoep eten? Kijk maar naar
de mogelijkheden in de kookrubriek.
En denkt u na de maand december: oei, ik zit teveel
en beweeg te weinig? Dan staan er ook beweegideeën in dit blad. Zoals damesvoetbal voor 30+ …
verrassend toch? Ach, eigenlijk staat deze Klepper
zo vol leuke en lezenswaardige zaken dat ik alleen
maar kan adviseren: omslaan! En lekker gaan
lezen! Veel plezier.
De redactie van De Klepper wenst u fijne feestdagen
en een mooi nieuw jaar.
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 123 is vrijdag 19 januari 2018. Klepper
123 zal rond 9 februari worden bezorgd.

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.

Nieuwe en
gebruikte motoren

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

Honda / Suzuki dealer

Eetcafé De Zwaan
Een keer per jaar organiseren we als redactie
iets voor de vrijwilligers van De Klepper. We
zijn heel blij met al die helpende handen: bij
de bezorging van het blad, bij het ophalen van
de Klepper- enveloppen, schrijvers van vaste
rubrieken, ondersteuners in de Klepperkraam,
… er komt best veel bij kijken. Om hen te
bedanken en ook om hen in contact met elkaar
te brengen, nodigen we hen jaarlijks uit voor
een ‘Klepperborrel’. Dit jaar verzamelden we in
De Zwaan, gezellig op ons eigen dorp.
Proef, beleef, geniet
Wij van de redactie waren goed op tijd om
iedereen te ontvangen. Eigenlijk waren we wat
vroeg, dus zittend aan een tafeltje met een
kopje koffie keken we wat beter rond. Mijn oog
viel op een boekje:
25 jaar! Eetcafé De Zwaan.
Proef, beleef, geniet. 1992 -2017.
Ons eigen café, 25 jaar, dat moet toch in De
Klepper! Waarom hebben we dat over het
hoofd gezien dit jaar? Nou, dit is het laatste
nummer van 2017, dus dan moet het NU. Ik
vraag Fabian of ik het boekje mag lenen, voor
achtergrondinformatie en we besluiten ter
plekke dat we voor het interview dit keer naar
Jan van Dam gaan, naar Jan van het café.
Achtergrond
Eigenlijk is het café veel ouder dan
vijfentwintig jaar. Al in 1851 is De Zwaan
een begrip in Schoonrewoerd en omgeving.
In het boek Schoonrewoerd 1880-1980 staat
een groot deel van de geschiedenis uitgebreid

beschreven.
Op de website staat: “De muurankers
vertellen dat het pand in 1851 werd gebouwd.
Toch stond daarvoor ook al een herberg op
dezelfde plek. Dit blijkt onder meer uit een
oude verkoopakte van 13 juni 1718 waarin
staat vermeld; “vanouds bekend als De
Vermoeidelijke Jager.” Vanwaar de naam ‘Café
de Zwaan’? Mogelijk vond de nieuwe eigenaar
van het in 1851 gebouwde café de oude naam
niet mooi en sprak ‘De Zwaan’ hem veel meer
aan. Of vermoeide jagers waren er in die tijd
niet meer en waren het toen al meer drinkende
jagers geworden. Vast staat dat de zwaan een
vrolijke watervogel is die met zijn lange hals
een bijzondere geschiktheid heeft diep in het
nat te duiken. Een echte ‘nathals’ en alzo het
beste symbool dat een drinkhuis wensen kon.”
Vanaf 1992 staat het team De Zwaan garant
voor een sfeervolle ontmoetingsplek in het
hart van Schoonrewoerd. Met een uitgebreide
lunch- en dinerkaart, met producten uit de
omgeving van uitstekende kwaliteit, zoals
vlees van de ambachtelijke topslager uit het
dorp, groente en fruit van de plaatselijke
groenteboer en brood van de bakker, timmert
dit bedrijf goed aan de weg.
Speciaal
Het afgelopen jaar, 2017, was een speciaal
jaar. Elke maand was er iets bijzonders: van
een Valentijnsarrangement in februari, een
Spaanse zwoele zomeravond in juli tot een
Pub Quiz Night in november en van alles daar
tussenin. We kijken terug op 25 jaar café De
Zwaan met Jan: “Het was een succes, afgelopen
jaar, het was echt gigantisch druk,” zegt Jan,
terwijl we van onze koffie nippen. “De Spaanse
avond, de bbq, de Valentijnsavond, ja, dat
willen we zeker ook komend jaar nogmaals
organiseren. Dit jaar was het uitproberen in
het kader van het jubileum. Met succesvolle
plannen moet je gewoon doorgaan.”
In het boekje wordt gesproken over het team
De Zwaan. Ik vraag Jan wie dat zijn. Jan
noemt de namen vlot en met trots: ”Fabian,
Ria, Arjen, Angelique, Jan en Nicolette, de
vaste ploeg, zeg maar. Ik ben met Engelien
en Nicolette begonnen vijfentwintig jaar
geleden. Al snel kwam Pita erbij. Naast die
vaste ploeg hebben we natuurlijk ook extra
medewerkers op zaterdag en op bijzondere
dagen en avonden. Ze blijven allemaal lang bij
ons werken en dat is een goed teken.”

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.

Waar ligt dat Schoonrewoerd precies?
Jan is de bedrijfsleider en werd vijfentwintig
jaar geleden gevraagd door Leo Lagemaat.
“Ik had al heel wat ervaring in de horeca:
een cafetaria in Culemborg, een sporthal in
Geldermalsen en ik woonde toen in Culemborg.
Leo vertelde over het café in Schoonrewoerd.
Ik vroeg waar dat precies lag: Schoonrewoerd,
ja, echt, ik wist het niet. Nou het bleek vlakbij,
ik had er wel zin in.”
Er is in die vijfentwintig jaar heel wat
veranderd. In het café is een hoop opgeknapt:
er is een houten vloer gelegd in de ‘opkamer’,
de schoorsteen is daar gesloopt, zodat er meer
ruimte kwam. Er kwamen nieuwe toiletten
en het geheel kreeg een andere styling, het
zijn allemaal aanpassingen aan de tijd en
investeringen in een goed lopend bedrijf.
Ook de formule als eetcafé heeft daaraan
bijgedragen. “Het loopt ze goed dat we soms
eigenlijk te klein zijn. Dan moet ik groepen
laten lopen, die graag hier zouden komen,
maar als de groep te groot is, heb ik de ruimte
niet.”
Verhalen
Wat ook veranderd is, is de klantenkring.
“Vroeger zat hier ’s morgens vroeg al een
groepje mannen een borreltje te drinken.
Boeren en arbeiders, die even kwamen
zitten en praten. Dat zijn nu oude mannen,

sommigen zijn er niet meer, of ze kunnen hier
niet meer komen. Dat is jammer, dat was altijd
heel gezellig.”
Ook aan het eind van de middag of ‘s avonds
was er zo’n vaste groep mannen, vaak op
de fiets, die samen de dag afsloot of in het
weekend bij elkaar kwam. “Vaak zaten ze vol
verhalen. Ja, we maakten best wat mee. Op
een keer kwam een van de mannen op een
nieuwe fiets. Hij was trots op die fiets en zette
hem goed op slot. Aan het eind van de avond
ging hij naar buiten, maar kwam al snel weer
binnen, mopperend dat zijn fietssleutel niet
meer paste. Wij mee, maar het lukte ons ook
niet. Bij de Hovo hebben we het slot laten
doorknippen en zo kon hij toch naar huis.
Uren later ging een ander op huis aan, die kon
buiten zijn fiets niet vinden…. Er stond nog
wel een splinternieuwe fiets, maar die was
niet van hem. Ha, ha, ja, toen begrepen we
het wel… Met de grote oude foto’s uit het boek
over Schoonrewoerd heb ik ze weer een beetje
teruggebracht, die mannen van vroeger.” Jan
wijst op de prachtige platen in de ‘polderkamer’
waar we zitten.
Gewoon genieten
Veranderingen in de regelgeving voor het
nuttigen van alcohol hebben ook invloed
gehad op het cafébezoek. Strengere controle
op alcohol in het verkeer en de verhoging

van de minimumleeftijd. Begrijpelijke regels,
maar voor het cafébedrijf niet de voordeligste
regels. De stap van café naar eetcafé was een
heel goede. Dat trok ook weer nieuw publiek
aan. “Mensen die hier al jaren wonen, maar
nu pas hebben ontdekt hoe gezellig het is
om hier te eten en wat te praten. Vroeger
gingen bepaalde groepen niet naar het café,
dat hoorde niet. Nu merk je dat dat wel kan,
zeker in combinatie met wat eten of om iets te
vieren.”
Inmiddels is de deur alweer een paar keer
open en dicht gegaan. Het wordt weer wat
drukker, hoog tijd voor Jan om weer aan de
slag te gaan. We bedanken hem hartelijk voor
zijn tijd. Jan lacht uitnodigend en besluit met
de tekst op de website: “We zijn 6 dagen per
week geopend, dus kom vooral eens langs om
‘gewoon’ te genieten!”
Jolanda & Hans Lemcke

foto: eetcafe-dezwaan.nl

Brandweer Schoonrewoerd presenteert zich
Zaterdag 11 november heeft er van 10.30 uur
tot 15.30 uur een open dag plaatsgevonden
van de brandweer rondom het kerkplein aan
de Dorpsstraat. Aanleiding van deze open dag
waren twee nieuwe brandweervoertuigen.
Tijdens de open dag zijn er diverse activiteiten
georganiseerd,
waaronder
demonstraties
hulpverlening. Tevens was er de mogelijkheid
om de voertuigen te bezichtigen en zijn er
activiteiten voor kinderen geweest.
De bezoekers van deze dag tussen hebben
kunnen ervaren hoe het is om door een met
rook gevulde ruimte te lopen. Het belang van
rookmelders en vluchtroutes is door onze
brandweermensen aangetoond.
Bezoekers hebben informatie kunnen inwinnen
over het voorkomen van brand. Maar zij
konden ook zelf aan de slag! Onder begeleiding
mochten
volwassenen
met
hydraulisch
gereedschap in een sloopauto knippen en de
rookwoning bezoeken.
Voor kinderen is er genoeg te doen geweest:
er is een kleurplatenwedstrijd, springkussen
en rondrit in een oude brandweerauto
georganiseerd.
De open dag heeft veel bezoekers getrokken
en wij kunnen terugzien op een zeer geslaagde
dag.

Marijn de With finalist Nederlands kampioenschap Lego bouwen
Marijn de With (5 jaar) uit Schoonrewoerd won
afgelopen zomer 10 juli de voorronde Lego
bouwen bij Intertoys in Leerdam! Hij bouwde
in de categorie 5 tot 8 jaar. En ja hoor… verrast
door het telefoontje dat hij naar de finale
mocht!! Hij ging op de foto en kreeg een super
groot cadeau met nog eens 2 entreekaarten
voor het Legofestijn in de herfstvakantie in de
Jaarbeurs te Utrecht.
Zaterdag 21 oktober de dag van de finale...
de winnaar deze dag maakt kans op een reis
naar Legoland in Denemarken. Met veel zin en
goede moed vertrokken we met de trein naar
Utrecht. Marijn had zijn vader meegenomen
om hem aan te moedigen!
Bij binnenkomst toch een tikkeltje nerveus,
niet wetend wat hem te wachten stond en
zoveel Lego projecten en mensen om hem
heen. Bij aankomst in hal 4 van de Jaarbeurs
(bouwwedstrijd) kreeg hij een deelname
T-shirt. Na enige huivering stond hij met zo’n
honderd andere kinderen fanatiek anderhalf
uur in de finale te bouwen.
Kinderen bouwden naar eigen creativiteit,
bouwtekeningen waren verboden. Ook hier
bouwde Marijn in de leeftijd categorie 5 tot
8 jaar. Hij had een kasteel gebouwd met een

helikopter. Helaas niet gewonnen, maar wel
voor iedere deelnemer een prijs! Nou wat
een bofkont, weer een Legodoos. Ook een tas
vol met Lego boekjes en gadgets! Echt een
onvergetelijke ervaring!
Bij thuiskomst vertelde hij met trots dat hij
heel erg blij was met wat hij had gekregen.
En wij als ouders zijn natuurlijk super trots op
onze lego kanjer!
Steven en Joke de With

BLITTERSWIJK
SCHOONREWOERD

ƵƌŐ͘:Śƌ͘,ŽĞƵŏůĂĂŶϭϬ
ϰϭϯϮsŝĂŶĞŶ
ϬϯϰϳͲϯϳϮϯϵϭ
ŝŶĨŽΛĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů

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

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Bierproeverij
Op donderdagavond 19 oktober is er weer een
bierproeverij door Ad en Tineke de Jong van
de Dagwinkel georganiseerd.
Dit keer was het op het landgoed van Gerard
en Trees Uppelschoten aan de Kerkweg. Zij
hadden de locatie sfeervol aangekleed. De
proeverij werd bezocht door 50 personen.
In het openingswoord gaf Ad aan, dat de
proeverij naast reclame voor het bier (uit zijn
winkel) ook bedoeld is om elkaar eens in een
andere omgeving te spreken. Daar werd dan
ook gretig gebruik van gemaakt.

In totaal zijn 6 biertjes geproefd van de
bierbrouwerij De Molen uit Bodegraven. Het
alcoholpercentage varieerde tussen de 4 en
12%. Bij ieder biertje werd vooraf een kort
verhaaltje of anekdote verteld door degene
die vooraf het biertje in huis had geproefd.
Ieder op zijn eigen wijze, maar meestal met
wat humor. Al met al was het een geslaagde
en gezellige avond. Volgend jaar wellicht weer.
Rien Bambacht

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De
Kraanvogel
The Careercoach ondersteunt u bij:
Open:
di + za
10.00 – 17.00
en
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

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

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

www.unive.nl/leksprong

Daar plukt ú de vruchten van!

De groen(t)e bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Soms
is de groente duidelijk zichtbaar, de andere
keren verstoppen we hem graag. Deze keer
nemen we u mee naar de kerstsoep met meer
groenten.
Preisoep met appel en kerrie
8 personen, afhankelijk van de grootte van het
schaaltje

aan een traditioneel diner met wild als
voorafgaand aan een kaasfondue. De soep is
best vullend, dus kleine schaaltjes, glaasjes of
zoals op de foto kopjes gebruiken.
Avocadosoep met gerookte kip
10 personen, afhankelijk van de grootte van
het schaaltje
2 rijpe avocado’s

500 gram prei
2 zoetzure appels (wij gebruikten Golden
delicious omdat deze niet snel stuk kookt)
1 el citroensap
7,5 dl vleesbouillon
1 el kerriepoeder
125 ml crème fraîche
fijngehakte bieslook en peterselie
Was de in ringen gesneden prei.
Schil de appels, steek hier bolletjes uit met
een meloensteker of snijd de appel in blokjes.
Doe de citroensap in een kommetje met water
en hierin de bolletjes zodat ze niet verkleuren.
Kook de gesneden preiringen in de bouillon
in ongeveer 15 minuten gaar. Pureer de soep
met een staafmixer. Roer de kerrie erdoor.
Giet de appelbolletjes af. Doe deze bij de
preibouillon en laat ze nog ongeveer 1 minuut
zachtjes meekoken.
Serveer de soep in een kopje of klein schaaltje,
schep er een lepel crème fraîche op en garneer
met wat bieslook en peterselie.

150 gram gerookte kipfilet
1 el citroensap
2 kipbouillon tabletten of 1 liter zelfgetrokken
kippenbouillon
bekertje zure room
wat fijn geknipte bieslook
wat fijn geknipte venkelsprietjes, eventueel
zout en peper naar smaak
Schil de avocado en pureer het vruchtvlees
(staafmixer of fijnwrijven door zeef) samen
met het citroensap.
Snijd de gerookte kipfilet in smalle reepjes.
Breng de bouillon of het water met de
tabletten aan de kook. Neem de pan van het
vuur en voeg de avocado puree erdoor. Nog
even doorwarmen maar het mag niet koken.
Eventueel op smaak brengen met wat zout en
peper.
Schep de soep in een bord of kom. Garneer
met wat zure room, de gerookte kip, bieslook
(en venkelsprietjes).

Het testpanel was zeer te spreken over deze
soep. Vooral niet te weinig appelbolletjes
gaven ze door. Deze soep heeft echt een zurig
appeltje nodig voor een fris accent. Hij past bij
verschillende kerstdiners, zowel voorafgaand

Bij de laatste soep kan in plaats van gerookte
kip ook gerookte zalm gebruikt worden.
De kippenbouillon dan vervangen door
groentebouillon.

Het testpanel vond dit een verfijnde kerstsoep.
Mooi romig van smaak, de kippenbouillon
kwam helemaal tot zijn recht en versterkte de
smaak van de gerookte kip. Het serveren in
een kopje en daarbij de garnering deed de rest
van het werk. Ideaal geschikt voor de mooiere
kerstdiners.
Planning
Kerst betekent voor veel gezinnen meer
mensen aan tafel, meer drukte in huis en
tegelijkertijd mooie gerechten op tafel zetten.
De stress is te verminderen door bijvoorbeeld
de bouillon al een paar weken eerder te
maken van echt runderbot (bij de slager) of
van kippenbotten (bijvoorbeeld kippendijen bij
de Dagwinkel) en die in te vriezen. Door de
bouillon twee dagen voor gebruik uit de vriezer
in de koelkast te plaatsen, heeft u de handen
vrij om de andere gerechten te maken, terwijl
u toch een heerlijke zelfgemaakte bouillon
serveert.
Oefening baart kunst
Op Kerstdag zelf een nieuw recept testen is
wat gevaarlijk. Daarom onze tip: maak de
soep nu al een keer. Proef of hij voldoet aan
uw smaak en pas eventueel aan. Dan is het op
de Kerstdag zelf veel makkelijker om hem te
maken. Wij wensen u smakelijk eten.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Alphacursus
Het afgelopen half jaar is er een Alphacursus
geweest in de Noachschool in Schoonrewoerd.
Vanuit de drie Schoonrewoerdse kerken is een
werkgroep gevormd van 10 leden die de cursus
georganiseerd heeft. Vervolgens hebben ook
zo’n 10 deelnemers de avonden gevolgd.

Iedere avond begon met een lekkere maaltijd
die aangeleverd werd door mensen uit de drie
kerken. We hebben steeds heerlijk gegeten en
zijn de kokers zeer dankbaar!
Vervolgens werd, meestal met behulp van een
filmpje, het onderwerp van de avond ingeleid
en daarna in kleine groepjes besproken. We
hebben diepgaande gesprekken gehad over
onderwerpen als ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’,
‘Bidden’, ‘De bijbel lezen’, ‘De kerk’, ‘Het
kwaad’, enz. Ook hebben we een geweldig
weekend in Soest gehad over ‘Het werk van de
Heilige Geest’.
Zowel deelnemers als leiding hebben veel
geleerd en zijn dichter bij God en bij elkaar
gekomen. Een deelnemer schreef ”Ik heb
geleerd dat ik er niet alleen voor sta, maar dat
God bij mij is en mij wil helpen.” Een ander
schreef: “Ik ging niet meer naar de kerk, nu
wel!”
We weten nog niet of en wanneer we opnieuw
een Alphacursus zullen starten. Maar als u
naar een diepere relatie met God verlangt, is
deze cursus een goed middel. Eigenlijk zouden
we wel willen dat heel Schoonrewoerd de
Alphacursus doorloopt!
Hebt u interesse? Neem dan contact op met
j.beuzekom@gmail.com of bel 0345-641933.

Ouderenkontakt
De herfst is in al zijn pracht en praal begonnen,
dat merkten we ook aan het gedicht wat werd
uitgezocht door mw. Aartje Rijneveld tijdens
een van de Open Eettafel momenten van de
afgelopen tijd. Met een mooi gedicht over
de herfst sloten wij toen onze gezamenlijke
maaltijd af. Ze wilde graag dat dit gedicht
door een van de helpers werd voorgelezen,
maar het laatste gedicht, als afsluiting van
de laatste open eettafel, las ze zelf voor. Luid
en duidelijk gaf ze ons de boodschap mee te
blijven geloven in de Liefde. Mooi om zo de
groep, die meestal iedere maand mee-eet, zelf
ook mee te laten doen.
16 november vierden wij de 20e verjaardag
van de Open Eettafel; wat is het een begrip
geworden!! Maandelijks eten er zo’n 40 mensen
samen, gezellig, lekker en gemakkelijk. We
hebben er een feestelijk tintje aan gegeven.
We kijken ook terug op een goed bezochte
najaarsactiviteit. Deze werd verzorgd door
Jos Slieker van de Historische Vereniging van
Leerdam, met oude foto’s van Schoonrewoerd.
Er kwamen veel mensen op af, er waren veel
bekende plaatjes en gezichten en er werden
heel wat herinneringen opgehaald. Dank voor
jullie bezoek en gezelligheid.
In de week van 20 november zijn we bij u
aan de deur geweest voor de verkoop van
mandarijnen, waarvan de opbrengst gebruikt
wordt voor een bijdrage aan de reisjes welke
wij twee keer per jaar ondernemen met de
ouderen uit ons dorp. Hopelijk heeft u wat
van die gezonde oranje mandarijnen van ons
afgenomen!
Voor in de agenda: de Nieuwjaarsreceptie
wordt gehouden op woensdag 10 januari vanaf
11 uur. De uitnodiging kunt u eind december
van ons verwachten. Gezellig als we u daar
weer treffen om het nieuwe jaar in luiden.
Namens het Ouderenkontakt, graag tot ziens
en een hartelijke groet
Akkie Langerak

Ouderenkontakt &
Oud-Schoonrewoerd
Woensdagavond
4
oktober
hield
het
Ouderenkontakt
een
avond
over
Oud-Schoonrewoerd in het partycentrum.
De heer Slieker van de Historische Vereniging
Leerdam gaf een lezing. Het ging met name
over de oorsprong van Schoonrewoerd.
Zijn oproep was om via de website van
de historische vereniging Leerdam (www.
historischeverenigingleerdam.nl)
foto’s
te
zoeken over Schoonrewoerd en dan hier
tekst bij te plaatsen over welke gebeurtenis
op de foto staat en wie erop staan. Jammer
genoeg kwamen op deze avond niet
zoveel foto’s van oud-dorpsgenoten langs.
Als er een foto werd getoond, was men direct
enthousiast.
Het Ouderenkontakt zal in het voorjaar
van 2018 opnieuw een avond houden over
Schoonrewoerd in het verleden. En dan zullen
we veel foto’s laten langskomen om nog eens
gezellig met elkaar herinneringen op te halen.
Rien Bambacht

Kom je ook op
zaterdagmiddag
16 december de kerstboom
op het dorpsplein versieren?
Vanaf 16.30 uur is de knutselkraam
voor de kinderen geopend!

En alle dorpsbewoners zijn
vanaf 17.00 uur ook van
harte welkom!
Een passend hapje en drankje staan
voor u klaar!

Regelmatig houden we speciale kerkdiensten:
een
Twitterdienst,
zangdiensten,
een
speeddatedienst etc. Nieuwsgierig geworden?
Van harte welkom! Informatie is ook op de
website te vinden: www.gkschoonrewoerd.nl.
De kerk – een open huis
“Een open huis”, dat is het thema waar we
dit seizoen over nadenken als kerk. Alleen
de deur van je huis openzetten zegt nog niet
zoveel. We willen ook graag laten weten wat
er te doen, beleven, ervaren en vieren valt in
de Gereformeerde Kerk. Daarom dit stukje in
De Klepper, onze goed gelezen dorpskrant.
We vinden het enerzijds best spannend, om
‘zomaar’ te vertellen wat ons beweegt (en Wie
ons beweegt!) en wat we zoal doen. Anderzijds
willen we dat toch graag. Zo kunnen we delen
wat voor ons zo belangrijk is: de ontmoeting
met God, die vol van genade en liefde is, en
de ontmoeting met de mensen om ons heen.
Thema Protestantse Kerk: Kerkproeverij
Voor de dienst op Startzondag, 17 september,
hadden
we
buren,
vrienden,
collega’s
uitgenodigd om met ons mee te gaan naar
de kerk, om zo (weer) eens van de kerk te
“proeven”. Het was goed om met elkaar de
kerkdienst te vieren, en elkaar daarna verder
te spreken tijdens de koffie, spellen en een
maaltijd. Iedereen ging naar huis met voedsel
voor het lichaam (koekjes, door de kinderen
versierd) en voedsel voor de ziel: het Nieuwe
Testament in Gewone Taal. Dit deel van de
Bijbel (ongeveer 1/3 van de hele Bijbel) vertelt
over Jezus: wat Hij allemaal teweeg heeft
gebracht.
Oogstfeest
Diezelfde Nieuwe Testamenten lagen ook
in de kraam waarmee we op het Oogstfeest
stonden. Maar er was meer, zoals een deur
met stellingen. Maarten Luther timmerde 500
jaar geleden 95 stellingen aan de deur van de
slotkapel in Wittenberg. Zo liet hij weten wat
er volgens hem anders moest in de kerk. En
daarmee heeft hij aan de wieg gestaan van de
protestantse kerken. Bij het oogstfeest waren
stellingen van mensen van vandaag te lezen.
Dat riep reactie en gesprek op; precies wat de
bedoeling is van stellingen.
Kerkdiensten in een ander jasje
De ‘gewone’ wekelijkse kerkdiensten zijn
en blijven een onmisbaar onderdeel van het
kerkzijn. Daarnaast hebben we kerkdiensten
waarin ruimte is voor andere vormen. U leest
(hopelijk) ook van ons en onze activiteiten
op de posters die we in het dorp ophangen.

Kliederkerk
Dit jaar zijn we gestart met de Kliederkerk. Dat
vraagt om uitleg, want zo’n naam verwacht je
niet gauw bij een kerk… Kliederkerk is een vorm
van kerk-zijn waarin jong en oud, van 0 tot 99
jaar, samen op een creatieve manier op zoek
gaan naar de betekenis van Bijbelverhalen.
Kliederkerk helpt kinderen en de mensen
om hen heen om samen te ontdekken wat
geloven in God en het volgen van Jezus
Christus kan betekenen in hun dagelijks
leven. Iedere Kliederkerk begint met drinken
en wat lekkers. Intussen kunnen de kinderen
alvast knutselen of spelletjes doen rond het
thema van die middag. Daarna is er een korte
kerkdienst waarin we zingen, bidden, een
Bijbelverhaal horen en een zegenlied zingen.
Daarna is er opnieuw tijd om het gehoorde
verhaal te verbeelden in een spel, knutsel,
of in een gesprek. Tenslotte eten we samen.
Kliederkerk is een bijzondere manier om
elkaar te ontmoeten, voor kinderen, ouders,
grootouders en andere belangstellenden, en
om het geloof in God te delen. Het is vier keer
per jaar, op zondagmiddag van 16.00 tot 17.30
uur. Voel je welkom om eens met je (klein)
kinderen mee te doen! De eerstvolgende keer
is 18 februari 2018. Kom gerust!
Activiteiten voor senioren
Verder is er maandelijks een seniorenmiddag.
Donderdag 23 november is de eerstvolgende
keer. Dan zijn onze gasten onze mede-kerkleden
Gijs en Sjanie Sonnema uit Everdingen. Zij
komen regelmatig in Gambia. Gijs en Sjanie
bezoeken dit Afrikaanse land jaarlijks, hebben
daar goede contacten en ondersteunen en
helpen bewoners van een dorpje met het
realiseren van een bouwproject. Zij doen
dit al enige jaren en er valt wel het een en
ander over te vertellen. Hulp bij dit project is
nodig en wordt ook zeer gewaardeerd door
de bewoners. Samen met foto's en filmpjes
geeft deze lezing een inkijkje in het leven en
de bouwactiviteit van de dorpsbewoners in
Gambia. Het belooft een interessante middag
te worden waarbij, ter ondersteuning van het
project, ook een collecte gehouden zal worden.
U bent van harte welkom op donderdag
23 november, 's middags om 14.00 uur
in De Lichtkring, het bijgebouw van de
Gereformeerde Kerk. De middag duurt tot

ongeveer 16.00 uur.
Ook wijzen wij u alvast op onze kerstviering.
Deze is op donderdag 21 december 's middags
van 14.00 tot 16.00 (16.30) uur. Ook daar
bent u van harte welkom.
Kerstsamenkomst
Wij werken uiteraard ook mee aan de
Kerstsamenkomst die, zoals ieder jaar, weer
gehouden wordt op 24 december om 21.30
uur, dit jaar in de Gereformeerde Kerk.
Elders in deze Klepper leest u meer over deze
mooie, waardevolle traditie. We hopen op een
gezegende samenkomst!
Namens de Gereformeerde Kerk,
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Bouwwerkzaamheden
Plan Ooievaarszoom
Inmiddels is begonnen met de fundering
voor de bouw van 6 rijwoningen en 4 tweeonder-één kapwoningen in het noordelijk
deel van het bouwplan Ooievaarszoom. Als
alles volgens planning verloopt zullen deze
woningen in juli 2018 worden opgeleverd (nog
net voor de bouwvakvakantie). Hiermee is dat
deel van de wijk volledig bebouwd.

Schoonrewoerd
BinnensteBuiten
Vanaf 2011 hebben we vier keer de open
deurroute Schoonrewoerd BinnensteBuiten
georganiseerd met als doel binnen de
dorpsgemeenschap elkaar (weer) beter te
leren kennen waardoor de saamhorigheid
bevorderd wordt. Het blijkt een succesvol
concept te zijn!
Wij zijn van mening dat het goed is om
regelmatig van organisatoren te wisselen
om eventuele ‘sleur’ te voorkomen en het
evenement de kans krijgt door nieuwe, frisse
ideeën mee te groeien met de tijd en het
sprankelend blijft. Tenslotte vegen nieuwe
bezems schoon.
We zouden het daarom fijn vinden als er
anderen zijn die zich in willen zetten om dit,
voor Schoonrewoerd uniek gebeuren, voort te
zetten en waar nodig in een nieuw, modern
jasje te steken.
Voorwaarde is wel dat het evenement wat
betreft bezoek en deelname voor iedereen in
het dorp toegankelijk moet blijven ongeacht
leeftijd, geslacht, ideologie en/of interesse,
dus respectvol ten aanzien van iedereen.
Wie gaat deze uitdaging aan?
Natuurlijk zijn wij bereid alle mogelijke
medewerking te verlenen en onze ervaring te
delen. Inlichtingen:
Bas Middelkoop

Kortgerecht 24
06 21863752
de-wetering@kpnmail.nl
Trudi Middelkoop
Dorpsstraat 26
641758
trudi.middelkoop@gmail.com

1. Naam: Jelmar Burggraaf
14. Mijn favoriete vakantie: Italië met de
familie
15. Mijn favoriete muziek: Top 50
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Mijn favoriete app op mijn telefoon:
WhatsApp
18. Het leukste in het dorp: Café De
Zwaan
19. Dit wil ik worden: HR – manager /
Hotel manager
20. Dit moet anders in het dorp: Bussen
regelmatiger rijden
21. Tip voor jongeren: Doe goed je best
op school
22. Volgende vragen aan: Floris Klijn

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Leeftijd: 17
Broers/Zussen: Kevin
Hobby’s: Voetballen, leren en werken
School: Koning Willem 1 college
Opleiding: Horeca ondernemer
manager
Leukste vak op school: Human
Resource Management
Ik heb een hekel aan: Regen
Mijn favoriete sport: Voetballen
Ik kan geen dag zonder: Mijn moeder
Ik lust geen: Asperges
Ik ben gek op: Italiaans eten
Ik word kwaad als: Iemand geen
respect toont naar anderen
Een slechte eigenschap van mezelf:
Eigenwijs

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

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

Bijzonder
Soms gaan de dagen voorbij in hun eigen
ritme. Mooie dagen, saaie dagen, regendagen
of juist zonnige dagen; het komt en gaat. Maar
een enkele keer beleef je op een gewone dag
iets bijzonders. Dat wilde Aartje Rijneveld met
ons delen.
Het was een zonnige dag in de zomer. Een
dag met bloemen, vogels en… vlinders. Maar
een vlinder was te water geraakt en dobberde
hulpeloos rond. Aartje schoof haar hand in
het water onder het onfortuinlijke beestje en
schepte het voorzichtig uit het water.
Ze zette hem in de zon op een tak om te
drogen. Het was een mooi gezicht: dat
kwetsbare, kleurrijke dier in de zon. Ze trok
een stoel bij en bleef ernaar kijken. Na lange
tijd fladderde de vlinder op, maakte een draai
en vloog recht op haar redder af en boog toen
af en vloog weg. “Het was net of hij me even
wilde bedanken…”

Tenslotte ontstonden aan het eind van de
mooie zomerse dag dunne nevelslierten in de
lucht. De zon bleef schijnen, maar raakte wat
versluierd en zo zag Aartje een bij-zon: een
lichtvlek naast de zon. Ook dit verschijnsel is
zeker niet alledaags.
Drie bijzondere momenten op 1 dag. Je moet
het willen zien. Het is waard om even bij stil
te staan. Aartje liet er bijgaande kaart van
maken.
Wilt u ook een bijzondere dag/belevenis/
gedachte met ons delen? Schrijf eens naar ons
redactieadres.

Met dankbaarheid mag vermeld worden dat
de jaarlijkse collecte voor de Nierstichting
het bedrag van € 640,- heeft opgebracht.
Daarmee kan weer veel gedaan worden voor
onze nierpatiënten, voor onder meer een
draagbare kunstnier. De Nierstichting draait
zonder subsidie van de overheid daarom is
deze collecte erg dringend.
De collecte voor Alzheimer
(dementie) heeft € 826,65
opgebracht. Gezien het feit
dat er jaarlijks velen bij
komen die aan deze ziekte
lijden, is onze bijdrage heel
belangrijk.

Dezelfde dag zag Aartje in de sloot een
ringslang voorbij glijden. Alsof hij zweefde op
het water, zo schoof hij voorbij. Zijn kop hield
hij alert iets omhoog en met zijn tong verkende
hij de ruimte om hem heen. Op Overheicop
zijn ringslangen niet zeldzaam, maar hem zo
over het water te zien bewegen was beslist
bijzonder.

Soms hoor je zeggen: Wat zijn er veel collecten
in Schoonrewoerd. De mensen die met
collectebussen langs komen, hebben allemaal
te maken met landelijke collecten, die in elke
plaats gehouden worden.
Fijn dat we in Schoonrewoerd ook steeds weer
vrijwilligers mogen hebben die dit werk willen
doen. Ook iets voor u of jou? Je hoeft niet
persé vrouw te zijn, ook mannen zijn hartelijk
welkom! Een pleit voor de emancipatie van
mannen?
Daarnaast kennen we in ons schone dorp ook
allerlei belangenverenigingen, die weleens
langs komen met speculaas, oliebollen, zelfs
tuingrond enz. Heel gezellig en samenbindend.
Onder dank, met de wens dat alles gezegend
mag worden, hopelijk tot een volgend jaar DV.
A.K. Wallet

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

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Gezamenlijke
zendingsavond

Oranjevereniging

Op 18 januari hopen de kerken van ons dorp
weer een gezamenlijke zendingsavond te
houden.

Wij als Oranjevereniging zijn alweer bezig
om voor ons dorp een leuk en afwisselend
programma voor de komende tijd te bedenken.
Na een tijdje van rust gaan we vol frisse moed
verder met een hoop leuke ideeën. Ook denken
we al een beetje na over de Feestweek die in
2019 weer wordt gehouden . Maar eerst komt
er nog een gewone Koningsdag. Hebt u of jij
leuke ideeën kom er dan mee en meld ze bij 1
van onze bestuursleden.

Joop Gottmers van Stichting De Goede Aarde
hoopt deze avond in te vullen. Hij geeft
getuigenis aan iedereen die het wil horen wat
God in zijn leven heeft gedaan. God heeft hem
namelijk gered van de duistere wereld van
drugs en criminaliteit. Joop Gottmers was een
van de grootste criminelen van Nederland. Hij
gelooft dat, als God niet had ingegrepen in zijn
leven, hij al vele jaren dood was geweest.

Lampionnenoptocht
Ook dit jaar willen wij op de verjaardag van
prinses Beatrix een Lampionnenoptocht
organiseren. Dit is op woensdag 31 januari en
we beginnen om 18.30 uur. De start is vanaf
het kerkplein aan de Dorpsstraat. Lampionnen,
stokken en batterijen zijn op deze avond
te koop bij de tent die daar staat. Na
afloop is er voor iedereen een lekkere
beker warme chocolademelk of een
beker limonade. Wij hopen op goed
weer en net als voorgaande jaren op
veel deelnemers zodat er een mooie
stoet met vrolijke lichtjes door ons dorp
loopt.

Komt u/jij luisteren naar het verhaal van Joop
Gottmers? U bent welkom vanaf 19.15 uur
in de dorpskerk (Hervormde kerk). De avond
begint om 19.30 uur. Allen van harte welkom.

Ledenvergadering
Op donderdag 1 februari houden wij onze
ledenvergadering. U en jij bent deze
avond van harte welkom op Kalverweg
27 in Schoonrewoerd. De avond begint
om 19.30 uur. Wees welkom, de koffie
en thee staan voor jullie klaar.
Rest ons nog 1 ding te vertellen: ook dit
jaar houden we weer een vrijmarkt op
de avond voor Koningsdag, dus heeft u
nog spulletjes die best nog een ronde
mee kunnen? Bewaar ze dan en kom er
mee naar onze vrijmarkt.

Locatie

Datum

Overheicop 46 Schoonrewoerd

Vrijdag 5 januari 2018
20.00 uur – 1.00 uur

Bereikbaarheid organisatie

Leeftijd

Ard-Jan Kaan tel. 06-30869286
Kees Kamp tel. 06-25271285

Alle jeugd van 10-15 jaar

Voor iedereen hele fijne feestdagen
en alvast een goed 2018 toegewenst
namens ons als bestuur.
Oranjevereniging
(Agnita, Lia , Rik
Francis, Anne en Anca)

We willen de ouders vragen hun kinderen, indien nodig, op te halen.

Sinterklaas 2017

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.

VERKOCHT
Ook úw woning succesvol verkopen?
Vraag nu een vrijblijvend(e)
adviesgesprek l waardebepaling aan!
WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL
Westwal 34 l LEERDAM l (0345) 599 394

THUIS in úw regio!

x
x
x

Noordhollandse kaas
20 + kaas, div. smaken
Buitenlandse kaas, div.soorten
Groot assortiment kipprodukten.
De moeite waard voor een bezoek
aan onze verkoopwagen.
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Iris Burggraaf
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Hoi iedereen,
Ik ben Iris Burggraaf ik ben 11 jaar. Ik
woon aan de Schaikseweg 90a met mijn
broertje Nick en mijn ouders Carolien en
Nicky. Mijn hobby’s zijn: dansen, tekenen,
lezen en gitaar spelen.
Op 27 oktober 2017 was het oogstfeest
of het dorp. Mirthe, Sara, Romy en ik
waren gevraagd om kaasmeisjes te zijn.
Dus wij stonden op het kerkplein en we
kregen onze kleren. Wij mochten ons
omkleden op de bovenzolder. We zagen er

heel ouderwets mooi uit. We hadden een
rode rok, een T-shirt met strepen, en een
blauwe schort. Toen kregen we kaas en
gingen we het uitdelen. Dat hebben we
even gedaan. Later op de avond kregen
we in ruil voor een stukje kaas, zelfgeperst appel-perensap. Het was super
gezellig en super leuk. We waren rond
half 10 thuis.
Groetjes, Iris
Ik geef de pen graag door aan: Lisa de
Leeuw

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

Techniekweg 11
4143 HW Leerdam
T 0345-870087
M 06-13540592

Sinds
Openingstijden:
ma.
: 8.00 - 18.00 uur
di.
: 8.00 - 12.30 uur
woe.
: 8.00 - 18.00 uur
do.
: 8.00 - 18.00 uur
vrij.
: 8.00 - 20.00 uur
zat.
: 8.30 - 16.00 uur
Buiten deze tijden op afspraak

7
1
0
2
i
1 jun

U/jij bent van harte
U
welkom in ons
geheel vernieuwde
bedrijf in Leerdam

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

Dealer van:

Mededelingen van het bestuur DVS
Ons dorpsplan genomineerd
De stichting SamenDoen had, naast een
aantal andere initiatieven, ons dorpsplan
genomineerd als beste ruimtelijke idee van de
hele gemeente Leerdam van 2017. Het was
een hele eer dat we genomineerd waren met
ons dorpsplan! Op 13 september j.l. konden
tijdens een groots evenement in Het Dak alle
burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties
hun activiteiten promoten en proberen
stemmen te winnen voor het beste ruimtelijke
of sociale idee. Het evenement werd druk
bezocht door de inwoners van de gemeente
Leerdam en eenieder kon een stem uitbrengen
op de genomineerde initiatieven. Na telling
bleek dat wij met ons dorpsplan een prachtige
derde prijs hadden gewonnen. Dit leverde ons
een mooi geldbedrag op van € 250,-. Dit kunnen
we mooi gebruiken om burgerinitiatieven
in Schoonrewoerd te ondersteunen, zoals
bijvoorbeeld het recente oogstfeest.
GVVP
In mei van dit jaar hebben wij tijdens een
overleg in het Stadskantoor input geleverd voor
het zogenaamde Gemeentelijke Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP). In dit beleidsplan staan
zaken voor de komende jaren met betrekking
tot parkeerbeleid, openbaar vervoer, veiligheid
in het verkeer binnen- en buiten de bebouwde
kom en effecten op het verkeer als gevolg van
ruimtelijke ontwikkelingen zoals uitbreiding
van nieuwbouw. Ook de verkeersstromen met
vrachtvervoer en landbouwverkeer komen aan
bod in dit beleidsplan.
Namens Schoonrewoerd hebben wij input
geleverd over de volgende aandachtspunten:
- te hard rijden van (sluip-)verkeer op de
Dorpsstraat.
- onduidelijkheid over de 30-km zone.
- de smalle entree aan de zuidzijde van het
dorp en gevaarlijke situaties voor fietsers.
- op
diverse
plaatsen
overlast
van
geparkeerde auto’s.
- een wandel-, fietspad langs de Kerkweg.
- de route voor (vracht)verkeer naar de Bel
Company.
Een aantal van deze aandachtspunten zijn ook
aangegeven als actie in ons dorpsplan.
Op 16 oktober werd de conceptversie van het
GVVP gepresenteerd aan vertegenwoordigers
van de Wijkraden van Leerdam, Kedichem
en Schoonrewoerd. Onze eerder geleverde

input was grotendeels zichtbaar en het gehele
beleidsplan wordt na nog wat bijschaven
aan het eind van dit jaar voorgelegd aan de
Gemeenteraad. Zij nemen een besluit over de
voorgestelde acties uit dit beleidsplan en het
kostenplaatje voor de komende jaren.
Dorpsstraat en sluipverkeer
Als actie uit ons dorpsplan hebben we
binnenkort een overleg met relevante
ambtenaren van de gemeente Leerdam over
onveilige situaties met te hard rijdend (sluip-)
verkeer op de Dorpsstraat.
Het doel van dit overleg is om te bespreken wat
de mogelijkheden zijn om de verkeerssituatie
op de Dorpsstraat te verbeteren. Het resultaat
van dit overleg willen we voorleggen aan de
bewoners van de Dorpsstraat. Een aantal
bewoners hadden al aangegeven hierover mee
te willen denken.
Rabo Clubkascampagne
Weet u het nog, de Rabo Clubkascampagne?
Eind april hebben wij uit dit fonds, dankzij
de stemmen van de leden van de Rabobank,
een mooi bedrag van bijna € 330,- mogen
ontvangen. De helft van dit bedrag hebben
we bestemd voor de activiteitencommissie
die onder andere het Sinterklaasfeest en het
plaatsen van de kerstboom op het kerkplein
organiseert. De andere helft hebben we
bestemd voor het Hertenkamp. Daarvoor heeft
de beheerder, Cock van Klei, nieuwe voerbakken
voor de herten kunnen aanschaffen.
Locatie Regenboogschool
Op 20 november aanstaande staat er weer een
overleg gepland over de herinvulling van het
terrein van de voormalige Regenboogschool.
Hierbij zal een vertegenwoordiging van
DVS en een aantal omwonenden van de
locatie Regenboogschool aanwezig zijn. Een
stedenbouwkundige zal deze avond leiden en
ons meenemen in een workshop om samen
ideeën op te doen voor deze locatie.
Zo worden wij op een actieve manier betrokken
bij het proces.
Oogstfeest
Op 27 oktober beleefden we met elkaar het
oogstfeest. Wat was het gezellig! We bedanken
Herman, Johan, Leontine en Jannie voor de
organisatie. Voor iedereen was er wat te doen;
jong en oud heeft zich vermaakt.
In de kraam van DVS kon u weer knikkeren.

Velen van u hebben meegedaan. Familie
Verhoeff, woonachtig aan de Diefdijk, won
het spel met 170 punten. Zij hebben daarmee
het prachtige oogstpakket van de Landwinkel
gewonnen. De helft van de opbrengst van het
knikkerspel zal worden overgemaakt naar Giro
555. Dit geldt ook voor de vrijwillige bijdrage
die wij vroegen voor de appel- en perensap
die wij in speciaal daarvoor gemaakte oogstbekertjes hebben gepresenteerd in onze
kraam. Wij hebben bijna 25 liter vruchtensap
uitgeschonken en wij kunnen vanuit DVS
€94,70 doneren aan Giro 555. Dankzij u een
prachtige opbrengst. Namens het bestuur
bedanken wij u allen voor uw komst naar het
oogstfeest.
Spelen Amaliastraat
Het parkeerterrein aan de Amaliastraat wordt
door kinderen veel gebruikt om te voetballen.
We hebben van verschillende kinderen en
ouders vernomen dat de bal nogal eens in de
Huibert belandt. DVS wil daar graag iets aan
doen, zodat het spelen leuk en veilig blijft.
We zijn in overleg met de gemeente Leerdam
voor de mogelijkheid om langs de Huibert,
grenzend aan het parkeerterrein, een hekwerk
te plaatsen van ongeveer 1,5 meter hoog.
Als DVS hebben wij alle bewoners die in deze
omgeving wonen en hier mogelijk hinder van
kunnen ondervinden, benaderd. Tot nu toe
hebben we van u allen begrepen dat u met dit
voorstel geen moeite hebt. Fijn dat u meedenkt
met de kinderen!
We zijn nu nog in overleg met de gemeente.
Zodra hier mee over bekend is, zullen wij u op
de hoogte brengen.

geplaatst op het dorpsplein. Dit jaar met een
compleet nieuwe buitenverlichting die helaas,
zoals u misschien nog wel weet, vorig jaar
door baldadige jongelui onherstelbaar was
vernield. Dat was een flinke schadepost en
een domper op de feestvreugde.
Met
medewerking van de gemeente Leerdam is
er toen (geleende) noodverlichting geregeld.
Deze noodverlichting wordt nu vervangen door
nieuwe en veilige buitenverlichting. De kosten
daarvan worden verhaald op de jongelui.
Het tijdstip van het plaatsen van de
kerstboom en het versieren daarvan wordt
nog aangekondigd met posters in het dorp en
berichten op onze Facebookpagina.
Bestuurlijke zaken
Het zal geen nieuws meer zijn: maar net zoals
bij vele andere verenigingen hebben we een
chronisch tekort aan bestuursleden. Op dit
moment hebben we de grootste behoefte aan
een secretaris die ons komt ondersteunen met
secretariële zaken. Gera de Jong heeft na vele
jaren deze taak vervuld te hebben aangegeven
dit te willen overdragen.
We hebben veel dorpsbewoners benaderd
voor een plek in ons bestuur, maar tot nu toe
zonder resultaat. Wat we terugkrijgen is dat
men zich voor een tijdelijke en overzichtelijke
klus wel wil inzetten. Het is ook een trend in
deze tijd dat weinigen zich voor langere tijd
willen verbinden aan een bestuursfunctie van
een vereniging. Ons dorpsplan biedt daarvoor
de ruimte. Verschillende bewoners hebben
zich dan ook al aangemeld voor een bepaalde
actie uit het dorpsplan.

Een nieuwe wijkagent
Er heeft een wisseling van de wacht
plaatsgevonden.
Gerco
Gijsbers
wordt
de nieuwe (tijdelijke) wijkagent van o.a.
Schoonrewoerd.

Voor het bestuur van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd is het zaak om de acties uit het
dorpsplan in eerste instantie te organiseren
en te faciliteren en daarna over te dragen
aan een tijdelijke werkgroep. Je krijgt dan
in feite een projectorganisatie met gedeelde
verantwoordelijkheden waarin burgerinitiatief
een grote rol speelt. Voor een bestuur is dit
een andere manier van werken waarvoor
wel een aantal taken zoals secretarieel werk
uitgevoerd moeten worden. En uiteraard blijft
het vrijwilligerswerk en bekijken we steeds
wat voor ons in tijd en capaciteit een haalbare
kaart zal zijn.

Plaatsen kerstboom op het Dorpsplein
Alvast een vooraankondiging en inmiddels een
mooie traditie geworden: op zaterdagmiddag
16 december wordt de grote kerstboom

namens bestuur DVS,
Bert van Toor en Rianda van der Heiden
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

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. Waarschijnlijk zit u nu met een

kopje dampende koffie, thee of misschien wel
chocolademelk op de bank of aan tafel de
Klepper te lezen. Ik zit achter mijn opgeladen
laptop omdat alle leerlingen vanmorgen vrij
zijn wegens een geplande stroomstoring. Hier
kunt u lezen wat zich in de afgelopen periode
op de Noachschool heeft afgespeeld. We
kunnen u hier natuurlijk niet alles vertellen,
dan zou ik teveel ruimte nodig hebben.
Ik wens u vanaf deze plaats alvast een fijne
decembermaand toe, met als hoogtepunt het
feest van de geboorte van onze Redder en
Heiland. Immanuel, God met ons!

Actie Schoenendoos voor Hope en 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 meer dan 100 dozen kunnen
aanbieden. Ook van de peuterspeelzaal kregen
we een aantal dozen binnen! 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 Groentetuintje
Groep 4b/5 is begonnen met het groentetuinproject. 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. De leerlingen
hebben weer van alles geplant en verbouwden
ook verschillende groenten. De verbouwde
producten worden verwerkt in heerlijke
pompoenensoep die we op de oogstmarkt
konden proeven. Dat kinderen werken in de
tuin en de planten en groenten zien groeien is
belangrijk: 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
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 www.noachschool.
nl vindt u meer foto’s.
Kerk-schooldienst
Op 29 oktober hebben we in de drie kerken
van Schoonrewoerd een kerk-schooldienst
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: ‘Je hoeft niet
bang te zijn, want God is bij je!’ Aan de hand
van de geschiedenis van de storm op het meer
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. Alle leerkrachten
waren deze zondag ook naar één van de kerken
in ons dorp gekomen. Na afloop was iedereen
welkom op de Noachschool voor koffie, thee
en limonade. Er waren meer dan 200 mensen!

Wat mooi dat we zo met elkaar in contact
konden komen en nog eens na konden praten
over de diensten. 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!
Kinderboekenmaand en voorleeswedstrijd
Ook dit jaar deden we mee aan de
kinderboekenmaand. In elke klas werd het
themaboek voorgelezen. Dit jaar waren dat
vooral heel spannende boeken. In elke groep
werd een voorleeswedstrijd gehouden. De
leerlingen mochten een stukje uit hun favoriete
kinderboek aan de klas voorlezen. Uit elke klas
werd er een klasse-voorleeskampioen gekozen.
Op dinsdag 21 november om 10.30 uur zaten
alle leerlingen van groep 3 t/m 8 op het leerplein.
Op het podium in een echte voorleesstoel en
met microfoon lazen de voorleeskampioenen
uit de verschillende groepen hun favoriete
stuk voor aan de leerlingen. Dat was echt heel
gaaf! Wat een voorleestalenten hebben we op
de Noachschool. De leerlingen die voorlazen
waren: Joas Kamp (groep 3/4a), Floor de
With (groep 4b/5), Matthias Donker (groep
6/7a) en Sara Swaanen (groep 7b/8). Sara zal
doorgaan naar de regiofinale in Gorinchem.
Door het lezen zo centraal te zetten hopen we
dat leerlingen steeds zullen blijven lezen, want
lezen is leuk!
Dit is maar een greep uit alle gebeurtenissen
op school. Voor meer foto’s en informatie kunt
u een kijkje nemen op de schoolsite.
Met vriendelijke groeten namens het team
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Atelier

Openingstijden:
Dinsdag- en Donderdagmorgen
9.00 uur tot 12.00 uur

Schaikseweg 81, 4143 HD Leerdam
Tel. (0345) 506676 Mob. (0613) 939486

x

Kledingreparaties

x

Stomerij service Uniek
Fournituren
Borduurservice voor handdoeken e.d.
Wekelijkse lessen zelf kleding maken
Diverse workshops: Kleding maken, Armband van knopen,
Slippers pimpen, Tasje van vilt maken, enz.

x
x
x
x

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

Verkooppunt voor Woord en Daad van:
- Koffie, gemalen en bonen
- Postzegels
- Chocolaadjes in luxe doosje

www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

Inleverpunt voor plastic doppen t.b.v. opleiding geleidehonden

1755  9
1

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

Vakantiebijbelclub 2017
Eindelijk was het zover: de vakantiebijbelclub.
Veel kinderen in ons dorp hadden hier
naar uitgekeken en kwamen op dinsdag 15
augustus naar het dorpshuis. Wat bijzonder
om met zoveel kinderen te luisteren naar de
boodschap van God aan ons en te zingen over
Jezus.
We hebben met elkaar nagedacht over het
thema (T)op Survival. Het volgen van de
Heere Jezus is echt een overlevingstocht. Aan
de hand van verschillende attributen leerden
we over wat belangrijk is op deze tocht. Elke
dag luisterden we naar een bijbelverhaal,
praatten daarover door en genoten we van een
sketch. Jens en Bram gingen ook op survival
en die maakten heel wat mee. Gelukkig dat de
kinderen hen goed hebben geholpen, zodat ze
de tocht tot een goed einde konden brengen.
We hebben leuke spelletjes gedaan en er
is heel wat afgeknutseld. De kinderen van
groep 1 tot en met 6 maakten schatkisten,
wc-rolhouders, geurpotjes, wilde dieren en
zelfs een pijl en boog. Uiteraard werd de pijl
en boog goed uitgeprobeerd. De kinderen van
groep 7 en 8 gingen elke dag op survival op de
Pr. Amaliastraat. Er werden shelters gebouwd,
dieren geschoten met blaaspijpen en ze
zorgden voor hun eigen eten. En uiteraard kon
een goed vuur niet ontbreken, zodat ze elke
dag stinkend naar de rook thuiskwamen.
Op
donderdagavond
hebben
we
de
vakantiebijbelclub afgesloten in het dorpshuis.
Alle stoelen waren bezet, zoveel belangstelling
was er!

Wat hebben we het gezellig gehad met elkaar.
De week vloog echt om. We zijn God dankbaar
dat alles zo goed verlopen is. Iedereen die zijn/
haar steentje heeft bijgedragen, willen we ook
hartelijk bedanken. Zonder alle hulp zouden
we dit werk niet kunnen doen. We willen ook
alle ouders bedanken voor het vertrouwen in
ons en het stimuleren van uw kinderen om
naar de VBC te komen. We hopen, bidden en
verwachten dat de boodschap van deze week,
het volgen van Jezus in ons leven, zichtbaar
zal worden in ons dorp.
Willem de Hoop

De collecte van het Diabetes fonds heeft dit
jaar in Schoonrewoerd een opbrengst van
€ 822,97. Alle gevers hartelijk dank.
Een speciaal dankwoord aan de 21 collectanten:
mede door jullie inzet hebben we dit mooie
bedrag bijeengelopen.
Met vriendelijke groet,
Tineke de Jong

Landwinkel Van Buuren Fruit
in wintersfeer

broertje van Bethina & Rien, Joanne, Mart,
Gert Jan en Marije

Zet alvast in uw agenda!
Proef en beleef de wintersfeer
in onze
landwinkel op zaterdag 9 december 2017.

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, zeg het voort!

28 september
Fenne Aukje
Dochter van Anne
zusje van Nova

en

Sjanet

Schipper,

Geboren

14 juli
Jos (Josua)
Zoon van Arend

en

Marianne

Mourik,

20 oktober
Rens (Laurens Marinus)
Zoon van Jan-Willem en Adriana Bogert,
broertje van Hadassa en Ellyn

Oogstfeest

Oogstlied

Op vrijdag 27 oktober 2017 is het Oogstfeest
van Schoonrewoerd gevierd op het kerkplein
aan
de
Dorpsstraat.
Ondernemers
en
verenigingen namen hieraan deel. Om 16.00
uur werd gestart met een taartenbakwedstrijd.
Daarna kon iedereen aan verschillende
activiteiten deelnemen of wat lekkers kopen.

Melodie: ’t Is weer voorbij die mooie zomer

Het was een goed bezocht Oogstfeest. Iets
waar een klein dorp trots op mag zijn.
Het Schoonrewoerds volkslied op de melodie
van Land van Maas en Waal werd ten gehore
gebracht. Voor deze gelegenheid was ook
een mannenkoortje samengesteld dat het
lied “Appels uit Schoonrewoerd” zong op de
melodie van ‘Tulpen uit Amsterdam’. Ook werd
het Oogstlied gezongen (zie hiernaast).
Kortom een geslaagd oogstfeest met veel
voedsel en een muzikale omlijsting.

Er hangt wel heel veel fruit aan onze bomen,
en dat wordt ieder jaar maar weer herhaald.
Het overtreft soms onze stoutste dromen
als je zo door een boomgaard hebt gedwaald.
De perenboom zo zwaar belaân,
de appelboom z’n best gedaan,
de kersen als robijnen, sappig rood.
Het is ook dit jaar weer gelukt;
het fruit is allemaal geplukt, de oogst /
is ook dit jaar weer heerlijk rijk en groot
REFREIN:
’t Is hier vandaag een heerlijk oogstfeest,
We zijn van zoveel werkelijk ontroerd. Jaaaaaa
we roepen met z’n allen van de daken,
er is een oogstfeest hier in ’t mooie Schoonrewoerd.

Ik zag de dikke knoppen openspringen;
de perenboom begon al in april.
De appel kon zich bijna niet bedwingen
maar hield zich toch nog eventjes heel stil,
tot zij zich niet meer houden kon,
en op keek naar de grote zon,
toen spreidde ze haar rose bloesem uit.
’t Was in de mooie maand van mei;
we waren met z’n allen blij. Het was /
of alles weer op nieuw zijn reis begon.
REFREIN
Als straks nu onze laatste appels vallen,
de boom ontbladerd, kaal en bloot daar staat,
de koeien weer verhuizen naar de stallen,
de zon weer even vroeger ondergaat;
Dan kijk ik naar de knoppen die
ik nu al aan de bomen zie
want die verbergen daar hun grote kracht.
Nu alles stil te slapen staat,
een felle storm er over gaat, en de /
natuur weer op het lentewonder wacht.
REFREIN
En als straks weer de lente is gekomen,
de lente die begint zowat in mei.
Er komen alweer bla’dren aan de bomen;
de koude winter is dan weer voorbij.
Ik kijk graag naar de knoppen die
ik groot nu aan de bomen zie
en openbarsten in een groot geluk.
Als alles weer ontwaken gaat,
de zon er warm te stralen staat, Dan wach- /
ten wij weer op een goede rijke pluk.
REFREIN 2x

Oogstfeest

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

Wandelen
Bewegen lijkt het sleutelwoord in het Plusmagazine, op de flyers in de wachtkamer
van de dokter, het ziekenhuis, in de radiocommercials voor de ouder wordende
medemens. Bewegen houdt ons langer fit
en vitaal. Natuurlijk wisten we dat al lang.
Ik dacht dat ik ook best veel bewoog: iedere
week een stevige wandeling, vaak de trap op
en neer op mijn werk en lange gangen lopen.
Maar sinds enkele maanden hebben we zo’n
prachtig stappentellend en bewegingmetend
horloge en dat wijst ons op andere feiten. We
bewegen helemaal niet zoveel!
Confronterend en frustrerend is dat. Eerst
deden we er wat lacherig over: ach zo’n
apparaat, wat weet dat er nou van? Maar diep
van binnen waren we er eigenlijk niet gerust
op. We worden een dagje ouder. Stiekem merk
je dat toch. Af en toe sta ik bovenaan de trap
op de tweede verdieping naar adem te happen.
Nee, ik zal nog eerlijker zijn: regelmatig sta ik
bovenaan de tweede verdieping opvallend lang
de deur open te houden voor fitte, rennende
pubers. Dat lijkt beleefd, maar camoufleert
dat ik op adem moet komen. Er is een tijd
geweest dat ik na een stevige werkdag op
school nog even het huis stofzuigde, de was
draaide, de strijk wegwerkte en ook nog even
het bed verschoonde en zelfs soms nog een
stukje voor De Klepper schreef. Maar echt dat
lukt me niet meer allemaal op 1 avond.
Dus… zijn we de horloges de laatste maanden
serieuzer gaan nemen. We hebben de doelen
opgeschroefd, het aantal stappen per dag op
zeker 7000 gezet, daarnaast minstens 6 trappen
en 30 minuten trainen (even heel stevig fietsen
of wandelen). We krijgen complimenten van
het horloge als we halverwege zijn: “Goed zo,
je kan het…”. We worden letterlijk op de arm
geklopt als we een doel bereikt hebben. En…
het werkt! We willen dat apparaat tevreden
stellen. Zo kan het gebeuren dat u ons om elf
uur ’s avonds in het donker, armenzwaaiend
en half rennend het Kortgerecht over ziet
gaan in de hoop dat we de dagdoelen toch
net nog halen. Of dat ik een appje stuur naar
de mensen die mij maandagavond oppikken
om naar koor te gaan: “Willen jullie mijn tas
meenemen, hij staat in de voortuin? Dan ga
ik lopen… ik moet mijn doelen nog halen.” Of
u ziet ons bij de Diefdijk bij de doorgezaagde
bunker de trap af en op en weer af en op en
nogmaals af en op lopen om het trappendoel

te halen. Ja, we moeten af en toe om onszelf
lachen, maar beseffen tegelijk dat het ons
goed doet; dat het nodig is.
Gelukkig kunnen we gewoon vlakbij huis
heerlijk lopen en alle doelen combineren.
Het rondje Kortgerecht naar Zijderveld dan
rechtsaf voor de kerk van Zijderveld naar
de rotonde en weer richting Schoonrewoerd
is -als we stevig stappen- genoeg voor de
trainingsminuten. Met een beetje geluk horen
we een uil. Vorige week schuifelde er nog een
egel snel de weg af tussen het gevallen blad in
de berm. Zo mooi.
Het rondje Kortgerecht en dan de Bruine Kade
naar de Diefdijk is voor een zondagmiddag.
Het voert langs de trap bij de bunker en maakt
dat we trainingsdoel en trappendoel makkelijk
halen. Eenmaal op de Diefdijk ter hoogte
van Weverwijk lopen we al te glunderen van
alle complimenten die ons horloge ons geeft.
Een roofvogel op een paaltje in het weiland,
sloom grazende koeien en een zwerm drukke
spreeuwen maken het lopen tot een avontuur.
Nu de bomen hun blad zijn verloren is het
uitzicht vanaf dijk nog veel weidser. Wat een
mooi land, besef je dan weer.
Het rondje Wiel is ook zo’n favoriet. Het
klimmetje de dijk op telt voor twee trappen,
dus die doen we drie keer. Het is vast een raar
gezicht, maar het is meestal toch donker als
wij daar wandelen, dus daar geven we niks
om.
Bewegen! Het hoeven geen topprestaties
te zijn. Toen we afgelopen zomer in de
lelijke eend door de bergen reden (zie vorige
Klepper) en Hans behoorlijk moest sturen,
kreeg hij zelfs het compliment: “Wat een goed
fietstempo!” We hebben er erg om gelachen.
Soms kun je het apparaat dus een beetje voor
de gek houden. Belangrijk is dat we onszelf
niet bedotten: bewegen, liefst elke dag is
belangrijk.
Jolanda & Hans Lemcke

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

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
WOORDZOEKER 122
Zoek de onderstaande
woorden in de puzzel
hiernaast. Alle richtingen
zijn mogelijk. De letters
die overblijven vormen
een Schoonrewoerds
begrip.

Het antwoord van puzzel 121
is: peuterspeelzaal
De prijswinnaar is:

RINEKE DE WITH

Hoogeind 28, LEERDAM
Gefeliciteerd!
Uw prijs wordt thuisbezorgd!
AFKNOTTEN
BALEN
BEMAALT
BERG
BEURS
BINTJE
BLAARKOP
BLAATTE
BONEN
DIKBIL
DODE
DORE
DORSMACHINE
ELSTAR
GAVEL
GIERPOMP
HANDPEER

HERKAUWER
HOOIKEERDER
HOOISCHUDDER
HOOIVORK
JAGERS
JONATHAN
KAASJE
KARNER
KUILGRAS
LADDER
LAKENVELDER
LANDLEVEN
LEGHEN
LEREN
LIEFDE
LOMBARD

LOOPSTAL
MAAIMACHINE
MELKMACHINE
MELKROBOT
MESTSPREIDER
PAARD
RENET
ROGGE
ROODBONTE
TANKEN
TEELT
TRACTOR
VAARS
WORTEL
YELLOW
ZWARTBONTE

WIN EEN KADOBON VAN
HORDEN TUINMACHINES
Horden Tuinmachines bent u op het juiste adres
voor de verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud
van tuin- en parkmachines

Techniekweg 11
4143 HW Leerdam
T. 0345-870087

Stuur vóór 1 januari 2018 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.

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Kon. Wilhelminastraat 4a
4145 KJ Schoonrewoerd
Tel. 0345-641998



WO N E N WO R DT B E LEVE N
MET AL ONZE MERKEN:

A N TA , A U P I N G , B E R T P L A N TA G I E , C A S T E L I J N , C H R I S T I A N

F I S C H B A C H E R , C L O A K , D E P L O E G , E A S T B O R N , G E L D E R L A N D , H A L A , H A R V I N K , H ü L S TA , J A B ,
JORI,

KENDIX,

LEOLUX,

L I N T E LO O ,

M E TA F O R M ,

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R

Verslag Wijkschouw Schoonrewoerd
3 november 2017
Aanwezig: Klaas Boot (gemeente), Kim van
Vliet (wijkambassadeur), Rick de Kuiper
(handhaving), Teus Meijdam (wethouder),
Geuf Middelkoop (raad), Andre v.d. Leest
(raad), Hans v.d. Berg (raad), Adri Bienefelt
(gehandicaptenplatform),
Gerco
Gijsbers
(politie), Rianda van der Heiden (DVS),
Leontine Verkerk (DVS), Aartje Vuurens, Theo
Vuurens, Teunis Weverwijk (raad), Mimi van
Rossum (ExtraNieuws), Geert Middelkoop
(gemeente) en Gera de Jong (DVS).
De volgende punten zijn besproken:
1. De snelheid op de Dorpsstraat is op dit
moment een punt wat veel aandacht
verdient. Door de 30 km-zone kan de
politie niet handhaven met een lasergun.
DVS is bezig om een werkgroep (bewoners)
samen te stellen die zich gaan buigen
over deze situatie. Ook de Noachschool
zal later in dit traject betrokken worden,
want ook op de Kerkweg wordt behoorlijk
hard gereden. Het idee van fietsstraten,
waarbij de automobilisten gast in de
straat zijn, wordt genoemd. Het verschil
tussen een 30- of een 50-km zone is erg
groot. Ook in het nieuwe GVVP van de
gemeente Leerdam wordt de Dorpsstraat
opgenomen. Op 21 november a.s. is er
in het centrum van Leerdam een actie
waarbij hardrijders wel aangesproken
worden op hun gedrag, maar geen
bekeuringen worden uitgedeeld.
2. Op de hoek Dorpsstraat/Kortgerecht zal
een duidelijker bord komen dat fietsers het
Kortgerecht in wijst, ook het verkeersbord
verboden voor fietsers zal naar voren
gehaald worden.
3. De DVS ziet graag dat het bord dat verwijst
naar
industrieterrein
Schoonrewoerd
(Steenovenweg) verwijderd wordt.
4. Het bushokje is geverfd maar moet nog
schoongemaakt worden.
5. Bij de speeltuin aan het Theo Vuurensplein
is in maart door Aartje Vuurens een boom
geplant die geschonken was door de
gemeente Leerdam. Tijdens de wijkschouw
heeft Aartje het bordje onthuld dat bij
deze boom geplant is (zie foto).
6. Door een bewoner werden we nog
gewezen op het onkruid in het pad achter
de Wilgenlaan, de bewoners zijn hier
ook zelf verantwoordelijk voor, maar de

gemeente neemt het mee.
Langs
het
parkeerterrein
op
de
Ooievaarszoom zal bij de slootkant
een hek geplaatst worden (1,5 meter)
zodat de ballen minder snel in de sloot
verdwijnen. Met omwonenden is hierover
overleg geweest. We constateren hier wel
hondenpoep, een dringende oproep aan
de hondenbezitters om hondenpoep op
te ruimen of de hond uit te laten bij de
uitlaatstroken.
8. De putdeksels in de doorgang bij
Anthoniuswerf 15 worden gedraaid, dit
voorkomt dat kinderen met de banden
van fietsjes etc. hier tussen komen. Het
kleine, scheve hekje in deze doorgang zal
verwijderd worden.
9. We hebben de locatie Regenboogschool
bekeken, alle lokalen zijn tijdelijk
bewoond. Op 20 november staat er weer
een afspraak met de omwonenden van
deze locatie.
10. Op de parkeerplaats aan het Kerkeland
zullen witte strepen geplaatst worden
zodat de vakken duidelijker aangegeven
worden.
11. Het hekwerk tussen de garageboxen naast
Masada 2 zal gerepareerd worden.
7.

12. De oude perenbomen achter Masada/
Hazenblok kunnen wel een snoeibeurt
gebruiken, ze zien er nu erg verwilderd
uit.
13. Het plan is dat vanaf 20 november a.s. het
gebouw op het HOVO-terrein langs het
fietspad gesloopt gaat worden, hierdoor
zijn we verlost van dakpannen die naar
beneden vallen.
14. De bomen langs de nieuwe huizen aan
de Kalverweg zullen aan de onderkant
gesnoeid worden, dit geeft beter uitzicht
bij het wegrijden uit de parkeervakken.
15. Verschillende
lantaarnpalen
worden
genoemd die niet meer branden, dit wordt
doorgegeven aan Bureau OVL. Bewoners
kunnen dit zelf ook melden, wel even het
nummer van de lantaarnpaal vermelden

(zie ook website gemeente Leerdam).
Ook
langs
de
Schaikseweg
zijn
verschillende lantaarnpalen die niet
branden, door de provincie is dit genoteerd
en toegezegd dat ze gerepareerd worden.
Opgemerkt wordt dat langs de Dorpsstraat
bij de even huisnummers geen verlichting
staat. Bij de inrichting is daar zo voor
gekozen, wellicht kan de werkgroep dit
ook meenemen in hun overleg. Ook zal
bekeken worden of het mogelijk is om op
de hoek Kerkweg/Dorpsstraat een spiegel
te plaatsen zodat er beter zicht is.
16. Het gemeentebord Schoonrewoerd (vanaf
Leerdam) zal rechtgezet worden, na de
fusie zal er een nieuw bord komen.
november 2017
Gera de Jong

Benefietmaaltijd
Op 26 januari organiseren wij, Carina
en Liesbeth, een benefietmaaltijd met
Hollandse winterkost. De opbrengst
hiervan gaat naar giro 555 om honger
in Afrika mee te bestrijden. Het betreft
een driegangen menu met koffie of thee
na.
Locatie: De Lichtkring Gereformeerde Kerk
Aanvang: 17:30 uur
Kosten: €7,50 p.p.
Extra kosten: rode of witte wijn €1,50
Jus d’orange of appelsap €1,00

CH Administraties
CH Administraties levert secretariële,
administratieve en financiële diensten,
zoals:
* debiteuren/crediteuren administratie
* grootboek administratie
* facturatie
* aangifte BTW
* secretariële ondersteuning
* overige administratieve werkzaamheden

Opgeven via: liesbeth.mario@gmail.com, of
klerk.c.a@gmail.com
We hebben plek voor maximaal vijftig personen,
dus geef u snel op als u geïnteresseerd bent.
Deze maaltijd wordt mede mogelijk gemaakt
door de Dagwinkel, de Fruitschuur en de
Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd. We
bedanken hen hartelijk voor hun bijdrage.

Heeft u interesse?
Bel dan voor een vrijblijvende afspraak!
Cora den Hartog
Kerkeland 20
4145 NE Schoonrewoerd
 ܄06-50400671
E-mail: ch.administraties@upcmail.nl

Zielsverwanten
Als inwoonster van Schoonrewoerd heb ik in
de Koningin Wilhelminastraat 19 mijn eigen
praktijk aan huis. In deze praktijk werk ik met
kinderen, pubers en volwassenen die ergens in
vast lopen. Maar ook voor alleen ontspanning
kun je terecht voor een heerlijke shantalla
massage. Mijn specialisatie is het thema
seksueel misbruik.
Op mijn veertigste kwam ik erachter dat ik
in mijn vroege jeugd seksueel misbruikt ben.
De weg die ik heb bewandeld voor mijn eigen
traumaverwerking en heling gun ik ook andere
mensen die een trauma hebben meegemaakt.
Door mijn ervaringen ben ik meer opleidingen
gaan volgen om op een zo veilig en prettig
mogelijke manier trauma’s achter je te kunnen
laten en het om te zetten in iets positiefs.
Voor mij was mijn ontwikkeling op dit gebied
belangrijker dan op vakantie kunnen gaan. Als
alleenstaande ouder moest ik keuzes maken.
Ik vind zelf, dat wanneer je een trauma hebt
meegemaakt en je op een positieve manier
verder wilt in je leven, hiervoor een financiële
tegemoetkoming beschikbaar moet zijn. Er zijn
namelijk diverse soorten therapie mogelijk die
soms deels of helemaal niet vergoed worden.
Hiernaast heb ik zelf ervaren dat een klik met
een hulpverlener/therapeut het belangrijkste
is om verder te komen.
Deze twee belangrijke speerpunten
heb ik samen met mijn collega
Shandia Nejal uitgewerkt vanuit
onze thuisbasis in Schoonrewoerd.
Op 14 april 2016 is Stichting
Zielsverwanten
geboren.
We
bezoeken therapeuten die vanuit
hun hart werken en de tijd nemen voor
cliënten. Gelijkwaardigheid van mens tot
mens en de bewuste klik is essentieel. Wanneer
wij ervaren in een kennismakingsgesprek dat
de bewuste hulpverlener zo in het leven en
zijn/haar werk staat kan deze hulpverlener in
ons landelijk netwerk worden opgenomen. We
zijn hier nog volop mee bezig en zijn van plan
om met regio Gorinchem een trial op te gaan
starten zodra er genoeg geld beschikbaar is.
Van hieruit willen we dit landelijk uit gaan
breiden. Mensen die een trauma hebben
meegemaakt en het gevoel hebben dat een
bepaalde therapie bij hen past, maar zij
hiervoor geen budget beschikbaar hebben,
gaan wij dan financieel tegemoet komen.
Hiervoor is veel geld nodig.

Met het schrijven van mijn boek Bevrijd
door traumaverwerking en healing wil ik
geld genereren voor de stichting, mensen
inspireren en lezingen gaan geven. In twee
korte biografische verhalen neem ik de lezer
mee op mijn zielereis met als verrassende
uitkomst het vinden van een nieuw en bijzonder
levensdoel. Ik geef praktische wenken welke
therapievormen in soortgelijke situaties
het beste helpen en bevrijdend
kunnen zijn. Ook mensen in de
sociale omgeving van iemand
met een trauma krijgen inzichten
en
handreikingen
geboden.
Therapeuten krijgen waardevolle
tips van getraumatiseerde mensen
die zijn geïnterviewd voor dit boek.
Daarmee is het een zeer toegankelijk,
praktisch en persoonlijk boek voor
iedereen die met een trauma te maken krijgt.
Wanneer mensen onze stichting willen steunen
kan dit door dit boekje aan te schaffen voor
€14,95 via info@stichtingzielsverwanten.nl
De opbrengst komt geheel ten goede aan deze
stichting. U kunt ook een mooi, handgemaakt
zilveren sieraad (ring, armband, ketting,
oorbellen of een losse hanger) aanschaffen
van ons logo of een donatie doen. Hiermee
zal de therapie bekostigd gaan worden voor
mensen die het zelf niet kunnen betalen.
Meer info: www.stichtingzielsverwanten.nl
Dimphy Boetzkes

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Novemberrrr en decemberrrrr, weinig licht,
lagere temperrrraturen. Het is winterrrr. En
er komt nog meer: januarrrri, februarrrri,
maarrrrrt lijken nog zo ver weg. Toch belooft
het zakje waarin de botanische tulpenbolletjes
zitten dat in maart de eerste bloemen al
zichtbaar zijn. Voorlopig moeten we het doen
met de kleur van het vallende blad (ook mooi),
met het rood van de rozebottels, met de grote
Amaryllis bloemen binnen op de vaas.
Toch is ook, misschien wel juist, dit winterseizoen
een tijd van genieten: wandelingen met
wanten aan en sjaal om over de dijk in de gure
wind, wellicht al een stukje sleeën of schaatsen
over een aantal weken. Genieten van al die
herinneringen aan de zomer en het voorjaar
tijdens avonden met een fotoboek of een
presentatie op het televisiescherm. Eigenlijk
is dat dubbel genieten: terugkijken en alvast
vooruitkijken, naar maarrrrrt en aprrril…..
Kom en geniet tijdens de dialezing-avonden in
De Schaapskooi. We beginnen om 20.00 uur
en u bent hartelijk welkom.
Op 14 december kunnen we meegenieten
van de herinneringen van Jack Folkers. Hij laat
dan in De Schaapskooi prachtige beelden zien
van zijn reizen naar Zuid-Amerika: Patagonië,
naar de Falklands en naar Paaseiland. Jack
neemt ons mee naar de bergen van de Torres
del Paine in Chili. We bekijken pinguïnkolonies
en reusachtige zeeolifanten op de eilanden van
de Falklands. Ook het bezoek aan Paaseiland
levert unieke vergezichten op.
Kijken met de ogen van Jack Folkers (geboren
in 1960) is werkelijk een avontuur beleven.
Jack reist graag; in 2004 gaf hij zijn baan op
om zijn leven echt anders in te vullen. Van 2005
tot 2008 maakte hij een wereldreis door vijf
continenten. Dat leverde honderdduizenden
foto’s en indrukken op. Hij wil dat graag met u
delen. Een avond om niet te missen!
Wil je juist lekker naar buiten, maar liever niet
alleen? Sluit je aan bij de excursie naar de
Flevopolder op 17 december. Men vertrekt
om 09.00 uur vanuit Vianen. Meer informatie
staat op de website: www.natuurcentrum.
nl. Of maak een stoere wandeling achter de
Schaapskooi. Of ga mee wilgen knotten op
zaterdagen. Er is zoveel te doen en samen
dingen doen is zo heel gezellig.

In de kerstvakantie is van alles te doen voor
de jeugd bij de Natuur- en Vogelwacht.
Kijk op de website en kom knutselen, kijken,
luisteren en vooral veel ervaren in en over de
natuur.
We ontmoeten u en jullie graag.
De vrijwilligers van De Natuur- en Vogelwacht

Kerstsamenkomst
Zondagavond 24 december is het zover:
kerstavond. De lichten zijn aan en stralen in
het rond. Er staan mensen bij de deur die
iedereen welkom heten.
Dit jaar komen we samen in de Gereformeerde
Kerk voor de kerstsamenkomst. Het thema
van dit jaar is: “All you need…”. Ds. E. van
der Poel en ds. G.M. van den Berg-de Haan
zullen voorgaan. De kerstsamenkomst is een
gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde
en de Hervormde Kerk van Schoonrewoerd.
Vanaf 20 november wordt er al stevig
gerepeteerd door het projectkoor. Het is heel
fijn te mogen melden dat het koor ‘Zout’,
dat de basis vormt voor dit koor, meer dan
verdubbeld is. 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 Gereformeerde Kerk.
De deuren staan open vanaf 21.00 uur.
Het projectkoor verleent dit jaar medewerking
aan twee vieringen: op zaterdag 23 december
aan de Volkskerstzang in Leerdam en op
24 december aan de Kerstsamenkomst in
Schoonrewoerd.
Hartelijk welkom!

Ik voetballen? Nou, nee… niet echt iets voor mij!
Of: hoe Dames 30+ toch bleek te passen
Ik op voetbal? Degene die me dat voorspeld
had, zou ik tot ongeveer een jaar geleden voor
gek verklaard hebben.
Maar inmiddels is het toch een feit. Onder enige
druk van -niet nader te noemen- gezinsleden,
en enthousiast gemaakt door vrouwelijke
dorpsgenoten, ben ik het gaan proberen.
Wat ik nooit had gedacht, is
gebeurd: ik ben officieel lid van
de voetbalclub. En ik voetbal
ook nog. Althans… ik doe een
enthousiaste poging. En daarmee
pas ik eigenlijk perfect in het
Dames 30+ team van HSSC’61.
Waar het om gaat: wekelijks een uurtje
sporten, lekker buiten, op de bedauwde
velden (met uitzicht op de weilanden), rennen,
balletje trappen, een partijtje spelen en veel
gezelligheid. Had ik jaren eerder mee moeten
beginnen!

Lijkt het je ook wat? Kom gerust eens
kijken. Voor vergroting van het spelplezier
heten we graag nieuwe spelers welkom!
Trainingen zijn elke donderdagochtend van
8:45-9:45 uur bij HSSC’61. Ervaring is -zoals
duidelijk mag zijn- geen vereiste en 30+ is een
rekkelijk begrip. Het enige dat je nodig hebt, is
enthousiasme! (Een paar voetbalschoenen is
ook wel handig… zonder hoge hakken.)
Daniela Roeland

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
december
9 december
14 december
16 december
17 december
21
23
24
29

december
december
december
december

januari
5 januari
10 januari
18 januari
23 januari
26 januari
31 januari
februari
1 februari
18 februari
27 februari
maart
27 maart

10:00 -17:00
20:00
16:30 /17:00
09:00

uur
uur
uur
uur

14:00 - 16:00 uur
21:30 uur
vanaf 18:00 uur

20:00 - 01:00
11:00
19:30
vanaf 18:00
17:30

uur
uur
uur
uur
uur

18:30 uur

19:30 uur
16:00 - 17:30 uur
vanaf 18:00 uur

vanaf 18:00 uur

“Koekenbakker” Zwart in Landwinkel Van Buuren Fruit
Dialezing Jack Folkers, Natuur- & Vogelwacht, De Schaapskooi
Kerstboomversieren, DVS, dorpsplein
Excursie Flevopolder, vertrek vanuit Vianen, Natuur- &
Vogelwacht
Seniorenmiddag Geref. kerk (Kerstviering), in De Lichtkring
Volkskerstzang in Leerdam
Kerstnachtsamenkomst in de Gereformeerde kerk
Op vrijdag! Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

Winterdropping, Overheicop 46
Nieuwjaarsreceptie Ouderenkontakt
Gezamenlijke zendingsavonf in de Hervormde kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Benefietmaaltijd voor giro 555, De Lichtkring Gereformeerde
Kerk, opgeven: liesbeth.mario@gmail.com klerk.c.a@gmail.com
Lampionnenoptocht, start op het kerkplein, Oranjevereniging

Ledenvergadering Oranjevereniging, Kalverwe9 27
Kliederkerk, Gereformeerde Kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

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

