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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderddrieëntwintig
De eerste Klepper van het jaar 2018. Klepper
123 (spreek het eens uit als: één, twee drie..).
Die was niet één, twee, drie klaar. Er is hard
aan gewerkt en we hebben ook wat taken
anders verdeeld, want het jaar begon met
leuk, groot, mooi nieuws vanuit onze redactie:
Wij feliciteren Karin en haar gezin met
Cody, geboren op 26 januari.
Klepper 1,2,3 gaat over voorjaar, nieuw
leven en mooie initiatieven: bijvoorbeeld een
nieuwe bloembak voor de Dagwinkel, waarin
bloembollen een nieuw leven krijgen en tot
bloei komen. Ook De Dorpsvereniging is uit de
‘winterslaap’ ontwaakt (melden ze zelf in het
mooie verslag opgesteld door Bert van Toor en
Rianda van der Heiden) en bruist van nieuwe
plannen. Plannen die ze niet alleen kunnen
vormgeven dus: HELP!
Nieuws hebben ze over de speelmogelijkheden
voor jonge kinderen in SchoonrewoerdOost. Ook vertelt de DVS over de spannende
Nieuwjaarsreceptie, waar de Stadsrechtenprijs
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werd uitgereikt. Of Leontine Verkerk, een van
de genomineerden, deze mooie prijs ook heeft
gewonnen? Lees het snel.
We staan stil bij de storm door middel van een
dankwoord van de postcommandant van de
vrijwillige brandweer in Schoonrewoerd, Johan
den Hertog. Hij benoemt de inzet van alle
brandweermannen die op de dag van de grote
storm druk bezig waren met de veiligheid van
Schoonrewoerders. Het dankwoord van Den
Hertog klinkt ook aan de ondernemers, die
hun werknemers even los wilden laten, zodat
zij zich over de stormschades konden buigen.
Immers naast vrijwilliger bij de brandweer
hebben deze mensen gewoon een baan en dat
gaat niet tegelijk.
De Groen(t)e bladzijde toont ons alle heerlijke
geheimen van kruiden bij rode kool. Zo’n
smakelijk winters gerecht dat op deze wijze
heel bijzonder wordt. Meer geheimen worden
onthuld in het stuk over Daaf84.
In de serie 50-vragen was vorige keer iets
misgegaan. Dit keer hebben we Jannie de Wit
gevraagd. Jan Meerkerk was al eens geweest
in deze rubriek. Hij
heeft wel de vraag
beantwoord die Ard Jan Kaan aan hem stelde,
die vraag ging over Roemenië en Jan schrijft
daar in deze Klepper ook wat meer over.
Winter in Roemenië is geen pretje voor velen.
Winterse omstandigheden hier in Nederland
betekent tot nu toe vooral veel nattigheid.
Lastig voor een wandeling. Toch zijn we op pad
gegaan, op een klompenpad.
Binnen blijven is soms verstandiger. Lekker
lezen over Floris Klijn, de Nieuwjaarsreceptie
van het Ouderen Kontakt, de plannen van de
Oranjevereniging: opzet voor de Koningsdag
en hun oproep voor ideeën voor de feestweek
van volgend jaar, de school, de Natuur- en
Vogelwacht, …
We wensen u veel leesplezier en alle goeds
voor 2018.
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 124 is vrijdag 23 maart. Klepper 124
zal rond 13 april worden bezorgd.

Schoonrewoerd
06 223 803 88 | info@anneschipper.com
www.anneschipper.com

Neem gerust contact met mij op voor advies of
een vrijblijvende offerte.

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

Daaf 84
Voor het interview zijn we dit keer
op bezoek gegaan aan de Diefdijk.
Daar staat in het griend verscholen
een ‘Eftelinghuisje’. Jaren en jaren
geleden, tijdens een van onze eerste
redactievergaderingen hebben we het al
eens over dat huisje gehad. En over de
jongeman die zo’n fan is van de Efteling
dat hij als hobby, als passie, daarvan
delen nabouwt. We hadden plannen om
de tiener, want dat was hij toen nog, te
interviewen en foto’s te maken van zijn
creatie, maar… het kwam er niet van.
“Waarom nu dan zo’n 15 jaar later wel?”,
zult u zich afvragen. Nou dat vroeg Davy
Uittenbogerd zich ook af toen hij een
berichtje kreeg op de logpagina van zijn
multi-cache “Bunker 599” om contact op
te nemen met mij.
Een lichtje
Ik kan mij voorstellen dat de laatste zin van de
vorige alinea niet voor iedereen begrijpelijke
taal bevat. Dus eerst zal ik dat wat verder
toelichten.
Wij wandelen graag, dat weet u. Mijn zus met
haar gezin wandelt ook graag, maar waar wij
van doelloos struinen houden, gaan zij graag
met een doel op pad. Dat doel is: het vinden
van een schat. Zij noemen dat geocachen.
Nogmaals, ik ben er niet zo in thuis, dus ik citeer
even wat er op internet over deze sport staat:
“Geocaching, de alom bekende wereldwijde
schattenzoektocht waar digitaal en de real
world elkaar tegenkomen. Geocachen is een
schatzoektocht op basis van GPS coördinaten.
Via deze coördinaten en je GPS (of smartphone)
kan je aan de slag gaan met geocachen. Naar
wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is
steeds een raadsel…”

Op het internet zit mijn zus altijd uit te
puzzelen of er nog leuke caches/‘schatten’ in
de buurt zijn. Op de dag na Kerst was de hele
familie bij ons op bezoek. De zon scheen, het
was tijd voor een frisse neus. “Er moet bij de
Diefdijk nog een leuke 'multi' te vinden zijn,
Bunker 599, heet hij…” zei mijn zus en ze las
een en ander voor uit de beschrijving. Bij een
multi zoek je niet naar 1 ‘schat’ maar moet
je meerdere ‘schatten’ vinden die dan weer
aanwijzingen bevatten voor de uiteindelijke
‘hoofdschat’ van de tocht. Het hele spul werd
direct enthousiast.
In de beschrijving stond van alles over de
doorgezaagde bunker en over de geschiedenis.
Jassen gingen aan, GPS’en gingen mee, het
avontuur kon beginnen. Ruim een uur later
kwamen ze redelijk verkleumd terug. Een beetje
teleurgesteld, want ze waren ver gekomen,
maar hadden de ‘hoofdschat’ niet gevonden.
Er moest iets zijn met een lichtsignaal, maar
helaas… nergens een lichtje. Waarschijnlijk
was het batterijtje leeg. Koortsachtig werd
er op internet gezocht naar de maker van
deze tocht, zodat hem/haar kon worden
gevraagd om de boel weer in orde te maken.

Ik keek mee. De maker was
bekend onder de naam:
Daaf84. Hij had meerdere
caches
verstopt
in
de
omgeving. Iemand van hier
dus. Wat leuk, misschien iets
voor De Klepper, dacht ik. Nee,
ik had nog niet in de gaten dat
het om Davy Uittenbogerd
ging. Maar op internet is veel
te vinden. En al snel werd
duidelijk dat Daaf 84 aan de
Diefdijk woont en toen ging
mij een lichtje op…
Hobby
Die
jongeman
met
die
fascinatie voor de Efteling
was nooit helemaal uit mijn
geheugen geraakt. Dat was
een Davy en hij woonde
aan de Diefdijk, dat moest
toch wel dezelfde zijn?! Wat
zou het leuk zijn om hem
alsnog te interviewen. In het
gesprek kunnen we wellicht
de beide hobby’s: Efteling en
het geocachen combineren.
Ik vroeg mijn zus om via de
logpagina van Bunker 599
aan Daaf te vragen of hij een
interview in De Klepper op
prijs zou stellen. U begrijpt het
resultaat: hij vond dat heel leuk
en zo schoven we aan bij Davy.
Als
ik
vertel
over
de
interviewplannen van lang
geleden glimlacht Davy: “Ja, ik
was denk ik twaalf toen. Samen
met mijn opa heb ik het huisje
gemetseld. Het is nooit helemaal afgekomen
en inmiddels behoorlijk overwoekerd, maar
het was leuk om te doen…” De Efteling vond en
vindt hij nog steeds prachtig. “Ik ging er heel
vaak heen. Gebracht door mijn moeder en later
zelf met de trein. Gelukkig kon je sparen voor
korting op de toegangsprijs. Er zijn veel meer
mensen die echt fan zijn van de Efteling en in
2001 was er een meeting van al die fans in de
Efteling. Je moet dan denken aan mensen met
verschillende interesses. Echt een paar honderd
mensen kwamen daar. We gingen in kleinere
groepen door het park. In mijn groep zaten
een tekenaar en iemand met belangstelling
voor de geschiedenis van de Efteling, een
fotograaf en ik: een na-bouwer. Kom maar
kijken, ik heb een en ander neergezet.”

Creativiteit
We lopen mee naar de woonkamer
waar een grote schatkist op
tafel staat. “Het werkt niet meer
helemaal, maar hierin heb ik het
sprookje van het meisje met
de zwavelstokjes nagebouwd.
Het is een soort kijkdoos.”
Ik kijk door de opening en…
jawel, in miniatuur, heel precies
met prachtige details zie ik het
meisje, het plein, de pomp, het
huisje en de sterrenhemel. “Het
computerprogramma werkt niet
meer,”
verontschuldigt
Davy
zich, “maar toen het werkte,
kon het meisje bewegen en
zag je ook de projectie van de
beelden in de lucht.” Ik ben diep
onder de indruk: wat een geduld
zit hierin, wat een precisie.
“Ik ben nu bezig om een scene uit een
computerspel te bouwen. Je ziet het in het
spel als plaatje, ik wil het vertalen naar
3-dimensionaal. Ik werk met klei, siliconen,
schuim (isolatiemateriaal), ik zoek steeds wat
er geschikt is om te gebruiken. Ik heb een
speciale frees om die steentjes te maken.”
Hij wijst op details. Naast de schatkist staat
een berg met een toren onder een glazen
stolp. “Dat is de uilentoren uit Harry Potter.
Al die treetjes heb ik uitgesneden uit een dun
laagje gips.” Ik moet denken aan modellen bij
treinbanen. Zo gedetailleerd in kleur en vorm
en alles piepklein. “Sinds kort heb ik ook een
3D-printer, daar heb ik het skelet mee gemaakt.”
We kijken naar een soort catacombe met een

staande figuur uit een computerspel en een
liggend skelet dat leunt tegen een muur. Dit
kost uren om te maken. “Ja en soms mislukt
het ook, moet je weer opnieuw beginnen met
andere materialen. Het is heerlijk om te doen.
Je moet er al je creativiteit in stoppen: van
een plaatje naar een model en dan proberen:
wat geeft een mooi effect voor bijvoorbeeld
steen of spinnenwebben of… ik wil het zo
realistisch mogelijk maken. En als het af is…
dan is de pret er weer grotendeels af. Het
proces van maken, proberen, nadenken, dat
is verslavend…” Creativiteit is dat ook de link
naar die andere hobby: geocachen?

Bunker 599
We gaan weer terug naar de keukentafel. Ik
beken dat ik niet zoveel weet van die sport
van mijn zus en vertel hoe fanatiek er in dat
gezin wordt gezocht en gevonden. Het hele
land trekken ze door, ze doen zelfs speciale
nachtcaches met zaklantaarns en lichteffecten.
Davy grinnikt begripvol. “Ik kende het eerst
ook niet, maar het bestaat al sinds maart
2001. Toen werd in Amerika het GPS-systeem,
plaatsbepaling
d.m.v.
coördinaten,
vrij
gegeven voor het publiek. Het is een spel
met zoekers en uitzetters.” Op zijn laptop
laat hij zien hoeveel caches er zijn uitgezet
in Zuid-Holland, in Nederland, in Europa…

hij zoemt steeds verder uit. Duizenden,
miljoenen als je de dichtheid ziet met name
in Europa en Midden- en Zuid-Amerika.
“Ik heb er hier rond Schoonrewoerd drie
neergelegd: Rondje Schoonrewoerd, echt
in het dorp, een multi met wat vragen en
rekensommetjes die uiteindelijk leidt naar
de cache. Een traditionele, die is gewoon op
coördinaten te vinden. En de Bunker 599, een
multi, een moeilijke. Deze is alleen toegankelijk
voor premiumleden. Dat zijn geocachers die
echt lid zijn en vaak ook al wat gevorderd.
Ik heb aan De Bunker 599 dagenlang gewerkt.
Je moet het terrein verkennen: wat kan je
gebruiken voor tussenopdrachten? Welke
hints kun je geven zonder teveel te verraden?
Wat zijn goede verstopplaatsen? Dan moet je
aan de eigenaar van het terrein toestemming
vragen. Bij de Bunker is dat Staatsbosbeheer.
Je moet tussenstappen bedenken, het vergt
echt veel creativiteit.

zo’n batterijtje maar een half jaar meegaat.
Dat weet ik nu, dus nu let ik erop.” Ik verzeker
Dave dat mijn zus echt terugkomt om dat
laatste stukje af te maken en dat ik dus nu al
benieuwd ben naar de rest van haar verhaal.
Wat betekent bijvoorbeeld dat 599? Dave
houdt geheimzinnig zijn mond.
Hints
“Mijn eerste kennismaking was denk ik in
2013. Bij vrienden op Facebook zag ik het
langskomen. De eerste die ik zelf vond,
was hier aan de Diefdijk op de hoek met de
Kerkweg. Dat prikkelde naar meer. De eerste
cache die ik zelf ‘gelegd/ verstopt heb, lag hier
tegenover aan de Waai. Met de dijkverzwaring
heb ik hem weg moeten halen: het werd zo
blubberig, je kon hem niet meer bereiken. Er
ligt nu weer een nieuwe, maar die is niet door
mij geplaatst.” Langs de Diefdijk, die best lang
is, liggen er wel een stuk of tien volgens Dave.
Uit verhalen van mijn zus weet ik dat blubberig
ook wel een beetje hoort bij het zoeken.
Ze porren wat af in holle bomen of onder
takkenstapels. Soms moet er in een boom
geklommen worden of met een spiegeltje
ergens onder gekeken of gevoeld worden.
Hints worden voorgelezen en herlezen, want
cryptische taal hoort ook bij geocachen.
“Met een vriendengroep hebben we in de
Loonse en Drunense Duinen een keer een
multi gezocht. Een heel lastige! We hebben
er 8 uur over gedaan. We zaten steeds op
een verkeerd spoor, of we lazen een hint niet
goed. Je kunt dan op internet ook kijken of
andere teams hem wel gevonden hebben,
soms geven die ook nog een kleine hint, dat is
waardevol. En als je hem dan uiteindelijk toch
vindt! Dat geeft geweldig veel voldoening.”

Ik vind het leuk om er ook wat geschiedenis
in te passen, dat je ook iets leert over het
gebied. Tenslotte moet je de cache aanmelden
op de geocache-site. Daar wordt bijvoorbeeld
gekeken of de veiligheid wel is gegarandeerd.
Als dat allemaal rond is, ben je weken verder,
maar dan heb je ook iets leuks gemaakt.”
We praten nog wat door over dat lampje dat
het net op die dag na Kerst niet deed. Ik mag
er niet teveel over opschrijven, want dan gaat
de clou verloren. “Maar dan weet je dus dat

Heb je een cache gevonden dan meld je dat
aan op internet. Je kunt een berichtje of een
fotootje achterlaten als bewijs dat je het
gevonden hebt. Dat is ook leuk voor de maker,
soms wordt een compliment gegeven over de
plek of de moeilijkheid. In elk geval kan ook
de maker weer even lezen dat hij gevonden is
en dat hij er dus nog is.
Afgelopen december trof Daaf84 dus dat
vreemde bericht van een lampje dat het niet
deed, en later die vraag van de zus van...
en de hint: De Klepper. De opstap voor dit
mooie verhaal.
Jolanda Lemcke

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
HANDGROET
LETTER SUDOKU 123
Vul het diagram zo in,
dat in elke rij, elke
kolom en elk blok van
3x3 vakjes de letters
HANDGROET één keer
voorkomen. De letters
in de grijze balk
vormen uiteindelijk een
Schoonrewoerds begrip.

Antwoord puzzel 122:
MEL Westenburgstraat
De prijswinnaar is:
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Uw prijs wordt thuisbezorgd!

WIN EEN KADOBON
VAN DECO HOME VAN
DEN BERG, LEERDAM

Leverancier van verf, behang en woninginrichting
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TREES UPPELSCHOTEN

Kerkweg 23, Schoonrewoerd

D

Stuur vóór 3 maart 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.

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

De groen(t)e bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Liefst
groente van het seizoen, zoals deze keer in de
hoofdrol: rode kool
Rode kool met appel en veel kruiden
4 tot 6 personen
1 rode kool
1 scheut azijn
4 appels (wij kozen Wellant)
1 ui
3x schudden met de gemalen kaneel
Alle andere kruiden evenveel als 1x
schudden met de gemalen kaneel
kruidnagelpoeder
nootmuskaat
gemalen gember
gemalen kardemom
gemalen laurier
peper
zout
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel roomboter
Haal
de
buitenste
lelijke bladeren van de
rode kool. Was de kool
en snijd in fijne repen.
Hoe fijn is afhankelijk van de
voorkeur in de familie. Fijner
wordt vaker op prijs gesteld dan
wat grover. Doe de kool in de pan met 2 tot 3
centimeter water en het azijn. Zet hem op het
vuur, doe het deksel erop.
Schil en snijd in de tussentijd de appels in
blokjes. Het kan ook wat grover, was dan de
appel en snijd de schil mee in blokjes.
Maak de ui schoon en snijd in fijne stukjes.
Doe appel en ui bij de kool.
Verzamel op een schoteltje alle gemalen
kruiden. Door het op een schoteltje te doen,
komt er geen damp bij de kruiden en koelt
de pan niet af bij het toevoegen van elk kruid
afzonderlijk. Doe de kruiden erbij en vergeet
peper en zout niet.
De kool is klaar als deze zacht is, af en toe
proeven is belangrijk. Giet de kool af. Voeg
olijfolie en boter toe, meng alles goed door
elkaar en serveer.
Het testpanel vond deze klassieke rode kool
met appel lekker kruidig. Veel verschillende
smaken die goed met elkaar in balans zijn.
Tip van de kok: als een van de kruiden niet

in huis is, kan die gerust achterwege blijven.
Alleen de kaneel moet er altijd in.
Gewokte rode kool
4 tot 6 personen, afhankelijk van de grootte
van de kool
1 rode kool
5 tot 10 cm verse gember
2x2 eetlepels kokosvet zonder geur of olijfolie
voor bakken en braden
2x1 eetlepel balsamico azijn, eventueel rode
wijnazijn
Haal de buitenste lelijke bladeren
van de kool en was hem. Schaaf
in dunne reepjes. Dat mag
ook met de keukenmachine.
Schil de gember, snijd in
heel kleine stukjes.
Neem een grote wokpan,
tijdens het testen is
de hoeveelheid van 1
rode kool in twee keer
gebakken.
Doe het vet in de pan,
laat het smelten. Voeg de
kool en de gember toe en
schep gedurende vier minuten
geregeld om. Voeg ook de azijn
toe. Blijf goed omscheppen en de kool
is klaar om geserveerd te worden.
Het testpanel hield wel van deze rode kool
met een knapperige bite. Door het gebruik van
het kokosvet was het toch een lekker smeuïg
geheel. De rode kool was goed van smaak,
maar voorzichtig met de gember, die is al snel
overheersend.
Fotogenieke kool
Rode kool is niet fotogeniek, vooral niet
in zwart-wit foto’s. Dan wordt het een
donkergrijze berg op een wit bord. Dat wilden
wij u besparen.
Wij wensen u smakelijk eten
Gerda van Buuren en Marian Bosma

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
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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:

1. Naam: Jannie de With
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Adres: Koningin Julianastraat 15
Geboortedatum: 23 oktober 1968
Geboorteplaats: Lexmond
Beroep: Salarisadministrateur / HR
Adviseur. Op 1 februari start ik met een
nieuwe baan bij Eurocept in Houten.
Getrouwd met: Kinderen: Denise (18) en Stevan (16)
Huisdieren: Hond Linna
Hobby’s: lezen, fotograferen, uit eten
gaan en leuke dingen met lieve mensen
doen.
Leuk in je werk: leuke collega’s en
voldoening als een taak afgerond is en
goed gelukt.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: als medewerkers niet gemotiveerd
zijn om te re-integreren bij ziekte.
Lievelingsmuziek: popmuziek, variërend
van de jaren 80 tot nu.
Wat voor soort TV-programma’s

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

vind je leuk/interessant: Engelse of
Scandinavische detectives en mooie films.
Favoriete lectuur/boeken: detectives
en romans.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
Ja, Body Balance en wandelen. Voor eind
juni staat er een marathon gepland.
Lievelingseten: asperges en spaghetti.
Mooiste auto: Toyota
Mooiste/leukste vakantieland: Canada
Favoriete
vakantiebesteding:
met
Stevan tijdens zonsondergang langs het
strand struinen of een stedentrip met
Denise.
Wat vind je van politiek: interessant.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: AD, interessante artikelen en
regionaal nieuws.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: In 1990 een huis
gekocht.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: Met Herman, Johan

24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

en Leontine heb ik het Oogstfeest
georganiseerd. Daarnaast heb ik ruim 12
jaar deel uitgemaakt van het bestuur van
de Dorpsvereniging. Af en ten toe help ik
nog mee met activiteiten. Ik hoop dat DVS
snel uitbreiding krijgt van het bestuur. Het
zou jammer zijn als het voortbestaan in
gevaar komt doordat er een tekort aan
vrijwilligers is.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: De
Wiel. Een rondje Wiel verveelt nooit.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
De Kaasfabriek (maar met het oog op de
werkgelegenheid wel goed dat deze er is).
Wat mis je in Schoonrewoerd: Een
gymzaal en ik hoop dat we leuke winkels
houden.
Leuk
aan
Schoonrewoerd:
de
gemoedelijkheid, mensen staan voor
elkaar klaar.
Wat vind je vervelend en waarom:
oneerlijkheid.
Waar ben je trots op: op heel veel
mensen en dingen.
Waar heb je spijt van: nergens van.
Wie bewonder je het meest en waarom:
mensen die ondanks veel tegenslagen
toch positief in het leven staan.
Wat is je hartenwens en waarom:
veel liefde, gezondheid en voorspoed voor
Denise, Stevan en alle anderen die me lief
zijn. Dat we met elkaar maar gezond oud
mogen worden!
Voor het laatst gehuild: Hoewel ik heel
veel zin heb in mijn nieuwe baan, was de
afscheidsborrel met mijn lieve collega’s
van Dental Clinics toch wel een emotioneel
moment.
Leukste jeugdherinnering: met zijn
allen hooien
Droomvakantie: Met Denise en Stevan
naar Canada voor familiebezoek en daarna
rondreizen door British Colombia.
Wie wil je nog eens ontmoeten: Barack
Obama
Waar maak je je boos over:
mishandeling van kinderen en dieren.
Waar ben je blij mee: met Denise en
Stevan en alle lieve mensen om me heen.
Waar heb je moeite mee: onredelijkheid
Welke hoop koester je: een gelukkig en
gezond leven voor iedereen!
Goede
eigenschap:
positief
en
betrokken.
Slechte eigenschap: te betrokken en ik
plan vaak dingen te krap, waardoor het
toch rennen wordt.

43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: Denise en Stevan en alle
lieve mensen om me heen
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: hoewel het niet nodig is, toch over
de kinderen.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: De reis naar Canada, een
deel apart zetten voor de kinderen, een
deel van de hypotheek aflossen, een goed
doel steunen en een gezellig feestje met
mijn dierbaren.
46. Gouden tip voor de Klepper: gewoon
lekker doorgaan!
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
dat ik Schoonrewoerd echt een heel leuk
dorp vind en met plezier woon!
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: het stimuleren van lokale
winkels en gezellige dorpsactiviteiten.
49. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Herman Verhoeﬀ.
50. Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoi Herman,
door jouw enthousiasme hebben we met
elkaar het Oogstfeest georganiseerd.
Tijdens dit feest werden we verrast door
het muzikale mannenkoor De Fruitige
Ventjes. Gaan we nog meer van jullie
horen?

Film in de bibliotheek
In bibliotheek Leerdam is op donderdag 1
maart om 20:00 uur de boekverfilming Lion
te zien. Een kaartje (inclusief drankje) kost 5
euro voor leden en € 7,50 voor niet-leden.
Kaartjes zijn te verkrijgen in de bibliotheek en
via de website: www.debibliotheekaanzet.nl

Ouderen Kontakt
Aan het begin van het nieuwe jaar hielden
we onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. We
moesten de grote zaal van het Partycentrum
gebruiken, anders pasten we er niet in.
Geweldig dat zoveel dorpsgenoten hier gehoor
aan hebben gegeven! Een mooi moment om
elkaar te ontmoeten en bij te praten.
De kok en het personeel van het Partycentrum
hebben weer gezorgd voor een heerlijk buffet
en toetje. Door een van de bezoekers werd
een zelfgemaakt gedicht voorgelezen. Als
dank voor de inzet mochten alle leden van het
bestuur een boeket ontvangen.

Wij hopen ook dit jaar weer enkele activiteiten
te organiseren voor alle 60+ers uit het dorp.
De data van de geplande activiteiten kunt u
vinden in de activiteitenkalender achter in ‘De
Klepper’.

Geboren

Marjan Meerkerk

Bloembakken bij Ad
Misschien wist u wel dat bijna ¹/₃de van al het
voedsel wordt verspild, maar wist u ook dat
er in Nederland ieder jaar 2,4 miljoen kilo
bloembollen worden weggegooid? Dat is net
zoveel als 14 keer de Keukenhof helemaal vol
en dat is natuurlijk hartstikke zonde!

12 november
Marlin (Maria Ina)
Dochter van André en Judith de With

Sinds enkele maanden staan er twee houten
bloembakken voor de deur van Ad en Tineke's
Dagwinkel. In deze bloembakken zit een
dikke laag overgebleven bloembollen waarvan
anders nooit iemand de bloemen had gezien.
Wanneer de bloemen zijn uitgebloeid komen er
weer nieuwe bloembakken vol met bloembollen
die later in het seizoen bloeien.
Zo helpen Ad en Tineke samen met vele
andere ondernemers de verspilling de wereld
uit en maken we de straat een stukje vrolijker.
Als u hier meer over wilt lezen kijkt u dan op
bloemenstorm.nl
Frank Berbée
BloemenStorm

26 januari
Cody Anne Ischa
Zoon van Anne en Karin Baars,
broertje van Ischa

Lezing over de Schoonrewoerdse Poort

De Historische Vereniging Leerdam houdt
op woensdag 14 februari een interessante
lezing over de Schoonrewoerdse Poort: ‘Een
voorwerp van Antiquiteit’.
In 2016 is er archeologisch onderzoek
gedaan op het Dokter C. voogdplein naar de
overblijfselen van de Schoonrewoerdse poort.
In deze lezing wordt ingegaan op het resultaat
van dit onderzoek.
Het is een tweeluik met enerzijds een overzicht
van de historie van de poort (met historische
kaarten en prenten) en anderzijds het
archeologisch onderzoek zelf. Ook wordt een
digitale reconstructie van de poort getoond.
De lezing wordt verzorgd door Nico van der
Feest en Dion Hagens. Zij zijn beide nauw
betrokken bij het onderzoek en werken bij
(archeologisch)
onderzoeksbureau
Aeres
Milieu. Van der Feest is senior archeoloog en
grondlegger van de archeologische afdeling
van Aeres Milieu. Hagens is historicus en
voert de bureau- en archiefstudies uit voor de
onderzoeken.
De lezing is in gebouw Maranatha aan de J.A.
Burgersstraat 1 in Leerdam en begint om
20.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom.

Openstaande 50ste vraag
In Klepper 121 noemde Aart Verrips Jan
Meerkerk voor de volgende 50 vragen. Jan
had de 50 vragen al eens beantwoord, maar
de vraag van Aart natuurlijk nog niet. Bij deze:
De vraag van Aart: We weten dat jullie een
bijzondere band met Roemenië hebben en de
mensen die daar wonen. Wat was voor jou het
eerste contact waardoor dit allemaal is ontstaan?
Het antwoord van Jan: Eigenlijk een heel
verhaal maar ik zal het proberen kort te
houden. Ik denk dat het in het jaar 1999 was
dat we voor het eerst naar Roemenië gingen. Ik
zeg weleens dat het door Marjan is gekomen.
Doordat we met het geld dat we destijds met
de rommelmarkt ophaalden echt zelf iets
wilden gaan doen, spraken we daar op een
zondagmiddagwandeling samen over. Toen
opperde Marjan het idee om naar Roemenië
te gaan met een groep jongeren. Tja en dan
tijdens de eerste reis slaat de vonk over.

Benefietavond Samen Sterk

voor de stichting Stop Hersentumoren
Start om 20.00 uur met een
spreker van de Stichting
Stop Hersentumoren

Met live muziek van True
Colors en Nikita van
The voice of Holland

Loterij met mooie prijzen
o.a. helikoptervlucht, ballonvaart, tuintafel,
kaartjes voor concert Trijntje Oosterhuis,
diverse restaurantbonnen en nog veel meer!

vrijdag 16 maart 2018 | ENTREE € 5.00
19.30 uur deuren open | 20.00 uur opening
Partycentrum Schoonrewoerd
Kon. Julianastraat 24 | Schoonrewoerd

SCHOONrewoerd
SCHOON

Leef jij ook prettiger in een schone buurt?
Vind je het leuk en belangrijk om je
daarvoor in te zetten samen met je buren?
Wordt dan ook Supporter van Schoon.
In een schone buurt voelen mensen zich
veiliger en prettiger. Supporters van Schoon
zetten zich daarom in om hun buurt schoon
te maken én te houden. Samen met de buren.
NederlandSchoon organiseert elk jaar de
Landelijke Opschoondag. Hiermee stimuleren
we mensen, scholen, bedrijven en gemeenten
om samen zwerfafval op te ruimen. In aanloop
naar de grote opschoondag worden er onder
particulieren,
gemeenten,
bedrijven
en
scholen schoonmaak- en campagnematerialen
verstrekt om schoonmaakacties kracht bij te
zetten.
Via een aanstekelijke crossmediale campagne
die loopt van januari tot en met maart
proberen we zoveel mogelijk mensen op de
been te krijgen voor een schoonmaakactie.
Met succes. Elk jaar doen er tienduizenden
vrijwilligers mee. De Landelijke Opschoondag
is hiermee het grootste opschoonevenement
in ons land.
De volgende Landelijke Opschoondag is op
zaterdag 24 maart 2018. En Schoonrewoerd
doet natuurlijk mee!

SCHOONrewoerd heel SCHOON
Start: Om 9.00 uur vanaf het plein voor de
Dagwinkel
Einde: 12.00 uur met koffie en of soep
Aanmelden bij:
Bas Middelkoop, Ad de Jong, Rien
Bambacht, Gerard Uppelschoten of
Dieter van de Water
Samen schoonmaken gaat namelijk lekker
snel en het is vaak ook erg gezellig.

Gevonden voorwerpen
Bij de taartenbakwedstrijd die tijdens het
oogstfeest werd gehouden is het volgende
achtergebleven: twee bodems van een
springvorm en een ronde houten plank.
Wie een van deze dingen mist, kan het
op komen halen bij familie Van den Berg,
Dorpsstraat 46.

Nieuwsbrief februari Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd.

Nieuw in ons assortiment:
Meer dan 15 soorten opwaardeerkaarten. Van VVV kaart tot bioscoop kaart. U kun bij ons
ook uw VVV cadeaukaart verzilveren.
Nieuw in ons assortiment:
BONI. Een nieuw huismerk uit België. Iedere week brengen we een nieuw artikel onder
de aandacht. Niet alleen op de folder. Om u het artikel uit te laten proberen delen we
iedere week een artikel gratis uit bij besteding van € 10.00. En… maximaal één artikel per
huishouden/gezin. En zolang de voorraad strekt.
Nieuwsbrief:
Wilt U iedere week een nieuwsbrief digitaal ontvangen? Schrijf u in door u aan te melden
via onze website, http://www.dagwinkelschoonrewoerd.nl
Ik probeer iedere week een nieuwsbrief te versturen. Op dit moment verzend ik die naar
300 adressen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Probeer het uit.
Website:
Uiteraard staan er op onze website de noodzakelijke informatie.
Daarnaast hebben we nog een 2 tal actuele rubrieken:
1. De agenda met daarin de activiteiten in ons dorp. U kan alle activiteiten aanmelden met
de benodigde gegevens en een foto als het even kan.
2. Koken met klanten. Iedere week maakt een klant het recept uit onze folder. Soms wordt
dat aangepast naar de eigen wensen. Klanten schrijven een kort verhaaltje en plaatsen er
een foto bij. Ook een recept maken. Meld u aan bij info@dagwinkelschoonrewoerd.nl
Graag tot ziens, Ad & Tineke de Jong. Dorpsstraat 11 4145 KA Schoonrewoerd
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl Tel 0345 641202

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1. Naam: Floris Klijn

21.

Leeftijd: 16
Broers/Zussen: 1 broer: Bart

22.

2.
3.

Hobby’s: Voetballen en gamen
School: Heerenlanden college
Leukste vak op school: Gym
Ik heb een hekel aan: School
Mijn favoriete sport: Voetbal
Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
Ik lust geen: Spruiten
Ik ben gek op: Voetbal
Ik word kwaad als: Iets tegen zit
Een slechte eigenschap van mezelf:
Snel opgeven
Mijn favoriete vakantie: Tenerife
Mijn favoriete muziek: Hardstyle
Mijn favoriete broek: Jeans
Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Instagram
Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse markt
Dit wil ik worden: Junior assistent
accountant
Dit moet anders in het dorp: Er moet
een voetbalveldje komen
Tip voor jongeren: Altijd positief
blijven
Volgende vragen aan: Stan Harlaar

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

Oranjevereniging
Na heel wat gezellige uurtjes vergaderen zijn
wij er als Oranjevereniging weer in geslaagd
om een erg leuk programma voor jullie in
elkaar te zetten.
Lampionnenoptocht
Op het moment van schrijven is onze eerste
activiteit bijna een feit. Onze jaarlijkse
lampionnenoptocht op de verjaardag van
prinses Beatrix, zij hoopt op 31 januari haar
tachtigste verjaardag te vieren. Wij hopen
op een grote stoet kinderen en ouders die in
een lange rij door ons dorp lopen met vrolijk
gekleurde lampionnen.
Ledenvergadering
Deze ligt ook achter ons en hier hebben
we ons programma bekend gemaakt van
het komende jaar dat ziet er als volgt uit:
26 april: ‘s avonds vrijmarkt.
27 april: Koningsdag
• Verkleedoptocht door het dorp
• Viswedstrijd
• Pannenkoekenlunch
• Familiespel door het dorp
• ‘s Avonds een buﬀet
In de volgende Klepper komt er een uitgebreid
programma te staan met alle tijden.
Feestweek 2019
Ook hier zijn we al mee bezig want dat vraagt
altijd een hoop voorbereiding. Wij hopen dat
jullie net zo enthousiast zijn als wij en dat we
weer een mooi verlicht dorp krijgen net als 5
jaar geleden. Zijn er activiteiten die je graag in
de feestweek wilt zien? Laat het ons dan even
weten. Misschien dat we dat kunnen regelen.
Rabobank clubkas campagne
Zoals elk jaar doen we daar ook weer aan
mee. Wij willen dit nog even bij jullie onder
de aandacht brengen want er kan op ons en
meerdere verenigingen uit ons dorp gestemd
worden maar dan moet je wel lid zijn van de
Rabobank en daar een rekening hebben. Het
lidmaatschap is gratis en kan aan gevraagd
worden op: www.rabobanl.nl/leden. Als je
dit voor 28 februari doet mag je dit jaar nog
meedoen met het stemmen. Elke stem levert
geld op voor de desbetreﬀende vereniging.

Wij gaan nog verder met de voorbereiding
voor de komende activiteiten en hopen jullie
op 1 van deze activiteiten te ontmoeten.
Oranjevereniging

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

Wandelen
op klompen
Hoewel het de laatste weken verstandiger
is om te wandelen op laarzen, wil ik
dit keer toch wijzen op het wandelen
op klompen. Eigenlijk wil ik wijzen op:
Klompenpaden. Daar hoef je niet op
klompen te lopen, gelukkig, want dat valt
als je dat niet gewend bent helemaal niet
mee, je mag gewoon je schoenen aan. Het
zijn leuke, afwisselende wandelpaden die
bewegwijzerd zijn met een klompje in
een bepaalde kleur.
Ik heb een boekje vol klompenpaden. Ik wil er
een stukje uit citeren: “Klompen doen denken
aan onverzettelijkheid, aan sterk en stevig op
je benen staan. Aan doorstiefelen. Op klompen
gaat het nooit snel. Gestaag is veeleer een
woord dat bij klompen hoort.’’ Prachtige taal
zit er in dat boekje en er is ook een website
natuurlijk. Het gaat over paden die voeren
over boerenland, langs boerenerven, door
natuurgebieden, vaak over eeuwenoude
routes. Het zijn paden buiten de gebaande
wegen. Het is kortom: mooi wandelen.

De klompenmarkering voert langs het spoor.
Je houdt de spoorlijn aan je linkerhand en
komt zo langs de kasteeltuin van het kasteel
Schalkwijk: er is niet veel van over, maar met
wat fantasie...

De namen van de klompenpaden zijn ook
zo leuk: het Lint- en Liniepad bijvoorbeeld
dat begint in Schalkwijk bij de Michaëlkerk.
Als markering ziet u een oranje klompje. Het
mooiste is het als u de wandeling niet begint
bij de Michaëlkerk, maar in de Michaëlkerk.
Want wat is dat een prachtige ruimte: kleurrijke
schilderingen, patronen en versieringen.
Werkelijk een bezoek meer dan waard.
Voor de wandeling volg je de wetering richting
het spoor. Geniet van de bruggetjes, je kunt
afwisselend aan deze en aan gene zijde lopen.
Net na het spoor tref je de Brink, daar moet je
NIET heen, maar het is wel leuk om er even te
kijken: een kerkje en wat huizen en het beeld
van een ijverige mevrouw die de was doet aan
het water.

We lopen verder en dan komen we bij het Werk
aan de Groeneweg, onderdeel van de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie. Je kunt er dwalen in
de bovengrondse loopgraven. Heuvels tussen
kleine bunkers met haken eraan waaraan
je graszoden draperen om de bunkers te
camoufleren. Alles bovengronds, want zodra

je hier gaat graven zit je in het water. Nu,
enkele dagen na het hoogste hoogwater van de
Rijn, is het ook bovengronds vochtig/drassig/
modderig. Er is een leuke route uitgezet ook
voor kinderen met gesprekken tussen een
soldaat en een korporaal. Naast de bunkers
wilde men ook de loopgraven camoufleren en
daartoe werden fruitbomen geplant om het
militaire karakter minder te laten opvallen
vanuit de lucht.
Als je er rondloopt, overvalt je wel een
weemoedig gevoel: moesten we zo ons land
verdedigen? We hebben het dan over 1940,
het doet zo kleinschalig en onbeholpen aan.
Je krijgt medelijden met de soldaten die hier
gelegerd waren. Tot een echt gevechtsgebied
is het hier in 1940 niet gekomen en dat lijkt
me maar goed ook. De wandeling voert naar
de dijk en dan rechtsaf naar het fort Honswijk,
een veel ouder verdedigingswerk en nu een
schuilplaats voor vleermuizen.
Het hek staat open dus we stiefelen het terrein
op, maar dat is nu niet de bedoeling. Een gids
vertelt ons dat we terug moeten komen in april.
Dan zijn de vleermuizen door hun winterslaap
heen en is er elke zondag in de veertien dagen
een rondwandeling met een gids te maken door
het fort. Bliksems interessant! We beloven
dat we terugkomen en zetten ons wandeling
onderdijks voort.
We sjokken, we stiefelen, we grasduinen…
passeren nog een verdedigingswerk: Lunet
een de Snel. Ook hier een gracht en dus
waterdieren en waterplanten. Wat zal het in
het voorjaar mooi zijn! Het groen oogt zelfs
nu in de winter zo vredig. Links van ons ligt
water en een lange, hoge dijk, aangelegd om
de weg ernaast wat aan het oog te onttrekken.
Stiekem dacht men dan troepen en materieel
te kunnen verplaatsen, zonder dat de vijand
dat zou zien. Tja, oorlog en vrede, het ligt bij
dit klompenpad vlak naast elkaar.

Net voor de kassen moeten we een smalle
loopplank over naar rechts. We glibberen
langs een slootkant richting Schalkwijk. Dat
glibberen en weide-waden zetten we aan
de overkant voort in de polder Blokhoeve.
Verderop lonkt de toren van de Michaëlskerk.
Het venijn van het lopen over ongebaande
wegen zit in het eind van deze wandeling.
Misschien hadden we toch beter laarzen aan
kunnen doen, want onze schoenen zien er
niet meer uit. Of doe deze wandeling in het
voorjaar na enkele droge dagen/weken. Het is
echt zeer de moeite waard.
Met dank aan dat leuke boekje: 50 nieuwe
klompenpaden van uitgeverij Blauwdruk.
Jolanda & Hans Lemcke

Hoi allemaal,
Ik ben Lisa de Leeuw ik ben tien jaar. Ik
woon aan de Julianastraat 12 met mijn
broertje Harm en mijn ouders Ferry &
Andrea. Mijn hobby’s zijn: tekenen, slijm
maken, turnen en voetballen.
Op 03 februari 2018 had ik een turnwedstrijd in Oudewater. We waren met zijn 5-en:
ik, Tessa, Matasja, Fleur en Linnsey. We
begonnen de wedstrijd met de brug die ging
super goed. Toen moesten we naar de balk.
Die vind ik niet zo leuk en vooral deze niet,
want hij was super glad, maar hij ging toch
best goed vond ik.

k

e

Lisa de Leeuw

bo

T

i

erda
n
e
g

Wij moesten daarna naar de vloer(de mat)
daar scoorde ik het hoogst. Bij de sprong
hadden wij wat anders geoefend dus het was
een beetje moeilijk.
Daarna hadden we de prijsuitreiking. Ik was
8ste geworden van de 21. Ik was er blij mee.
Tessa was 2de geworden. Ik was rond half 1
weer thuis en toen was het feest, want mijn
broertje Harm was jarig.
Het was een super leuke dag!
Groetjes, Lisa
Ik geef de pen graag door aan Tessa de Groot

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

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

* secretariële ondersteuning
* overige administratieve werkzaamheden
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
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Nieuws van de Dorpsvereniging
Dit keer wat minder nieuws dan u van ons
gewend bent. Niet dat er de laatste twee
maanden niets is gebeurd in het dorp, maar
ook wij hebben een winterslaap gehad en even
de activiteiten op een lager pitje gezet. We
hebben wel diverse activiteiten van de laatste
maanden en berichten met foto’s gedeeld op
onze Facebookpagina.
Een paar hoogtepunten
Een paar hoogtepunten uit de afgelopen twee
maanden zijn toch wel deze:
• Op 25 november was er weer een zeer
succesvolle Sinterklaasintocht met aansluitend
in Het Partycentrum het uitreiken van de
cadeautjes en de spelletjes met de kinderen.
• En op 16 december: het versieren van
de grote kerstboom op het dorpsplein. Met
gezellige accordeonmuziek, zelf kerstversiering
maken door de kinderen en burgemeester
Tjerk Bruinsma die de piek in de boom mocht
zetten en de prachtige nieuwe verlichting
mocht ontsteken.
Werkgroep Regenboogschool
Met de werkgroep voor de herinvulling van de
locatie Regenboogschool is op 20 november
een inspiratiebijeenkomst gehouden, waarin
is gekeken naar de mogelijkheden om de
locatie Regenboogschool in te vullen met
nieuwbouw voor een bepaalde doelgroep.
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door een
aantal omwonenden van de Regenboogschool,
die tevens een werkgroep vormen, een
aantal vertegenwoordigers van de gemeente,
waaronder wethouder Cees Taal en een
extern bureau die dit proces begeleidt. Voor
de terugkoppeling en het bespreken van
mogelijke scenario’s wordt binnenkort een
volgende bijeenkomst ingepland.
Spelen Amaliastraat
Inmiddels is het hekwerk rondom de
speelplaats aan de Amaliastraat gerealiseerd.
We hopen dat dit tot tevredenheid van de
kinderen is en de bal niet zo vaak meer in de
sloot zal belanden.
Speelmogelijkheden Schoonrewoerd Oost
Vanuit verschillende ouders van jongere
kinderen woonachtig in Schoonrewoerd Oost,
is de vraag naar ons gekomen om te zorgen
voor speelruimte voor de kinderen aan deze
kant van de nieuwbouw. Zoals u wellicht al

weet, zullen speelmogelijkheden worden
meegenomen in het plan rondom locatie
Regenboogschool. We begrijpen dat u graag
al eerder het één en ander gerealiseerd
zou zien worden, ter overbrugging van die
periode. Wij als DVS gaan in samenwerking
met de gemeente Leerdam, bekijken wat
we tijdelijk kunnen realiseren, zodat er ook
in Schoonrewoerd-Oost speelruimte voor
kinderen is. U zult begrijpen dat we daar niet
al te veel kosten voor kunnen maken, omdat
dit een tijdelijke oplossing is. Op dit moment
denken wij aan het opknappen van de kleine
speelplaats aan het Kerkeland. Mocht u tips of
andere ideeën hierover hebben, dan horen wij
dat graag!
Nieuwjaarsreceptie gemeente Leerdam/
uitreiking stadsrechtenprijs
Op
8
januari
waren
we
met
een
vertegenwoordiging van DVS aanwezig bij de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leerdam.
Het was leuk om ook een flinke groep fans uit
Schoonrewoerders tegen te komen, die ‘onze’
Leontine kwamen aanmoedigen.
Voor Leontine Verkerk in het bijzonder was dit
namelijk een extra spannende avond, vanwege
de uitreiking van de Stadsrechtenprijs.
Leontine was één van de vier genomineerden
voor deze prijs. Dit vanwege haar jarenlange
grote verdiensten in de organisatie van
het Sinterklaasfeest, de knutselmiddagen,
het plaatsen van de kerstboom, het
‘tunnelproject’ en als één van de motoren
achter het succesvolle Oogstfeest. Helaas
voor Leontine en ons ging de hoofdprijs van
€ 1000,- niet naar de Activiteitencommissie
van Dorpsvereniging Schoonrewoerd maar
naar Buurtbeheergroep de Stadsvrienden.
De andere drie genomineerden, waaronder
Leontine kregen wel een mooie appel van
glas met een persoonlijke inscriptie en een
geldbedrag van 250 euro voor hun projecten.
Herinrichting en beplanting van de
groenvoorziening aan de Masada
Het grote perk aan de Masada was aan een
revisie toe en een te grote boom veroorzaakte
veel overlast met flinke hoeveelheden vallend
blad en zwermen spreeuwen die deze boom
bij uitstek geschikt vonden om daarin te
verzamelen. Iedereen die wel eens onder
deze enorme boom zijn auto heeft geparkeerd
kan daarover meepraten. Daarnaast was de

groene haag aan de kant van de Masada te
groot geworden. Dit ontnam het uitzicht bij de
uitrit van de parkeerhavens.
Deze
zaken
heeft
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd aangekaart bij de gemeente
Leerdam en dat heeft geleid tot een volledig
nieuw perk inclusief nieuwe bestrating
rondom, nieuwe bomen en beplanting
en een betere en duidelijk gemarkeerde
verzamelplaats voor de kliko’s van de Masada
en een deel van De Bongerd. Het plan is
vooraf eerst aan de omwonenden voorgelegd
en met enige aanpassingen uiteindelijk zeer
naar tevredenheid uitgevoerd. Het is echt van
meerwaarde geworden voor de Masada.
namens bestuur DVS,
Bert van Toor en Rianda van der Heiden
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Afgelopen december waren we in Roemenië.
In deze periode hadden we een druk
programma maar ook heel veel leuke dingen
te doen. Wat is toch geweldig als je iets voor
anderen mag betekenen...
Begin december waren de hulpgoederen al op
transport gegaan met daarin de schoendozen
die de kinderen van de Noachschool en
Heredium uit Zijderveld hadden gevuld.

Daarnaast hadden we nog heel veel dozen via
andere scholen ontvangen. Al met al gingen er
circa 400 schoendozen mee op transport.
Maar ook het ingezamelde voedsel tijdens
de Actiedag bij de Plus in Culemborg waarbij
we zo’n 50 bananendozen vol boodschappen
verzamelden. Ook kregen we van iemand
500 kg aardappels, 250 kg uien en 150 kg
bruine bonen. En natuurlijk hadden ook dit
jaar de `Tikkende pennen’ zich weer enorm
ingespannen zodat wij weer heel veel mutsen
sjaals en dekens hadden om uit te delen.
Schoenendozen
En daar gingen we dan met onze bus
volgeladen met 100 schoenendozen richting
de eerste school in het dorpje Tau. Maar
eerst moesten we langs bij het gemeentehuis
want de vrouwelijke locoburgemeester wil
graag aanwezig zijn bij het uitdelen van de
schoenendozen. Ja, dan stap je daar de school
in, wat een geweldig moment om de kinderen
dan te verrassen maar vooral zo mooi om hun
blije gezichten te zien, wat een dankbaarheid.
Wat geweldig dat kinderen zich in Nederland
zo hebben ingespannen om er zulke mooie
cadeaus van te maken. Zo bezochten we in
de daaropvolgende dagen een drietal scholen
en ontvingen alle kinderen in de dorpen Tau,
Rosia de Secas en Ungurei een schoenendoos.
Wat wonderlijk om te ervaren dat dit
eenvoudige gebaar van delen zo veel voor hen
betekent. Maar ook voor ons. Want als je de
blije kindergezichtjes ziet, dan maakt ons hart
een spong van blijdschap en dankbaarheid.
Kerstfeest
We zijn in de week voor kerst in Roemenië
en wat is er dan mooier om samen dat te

vieren het geweldige feest van de
geboorte van de Heere Jezus. We
mogen gebruik maken van het
oude dorpshuis. Met een gasheater
weten we het gebouw op te warmen
en stoken we er de komende dagen
een aantal volle gasflessen door
om te zorgen dat de bezoeker niet
hoeven te klagen over de kou.
Zoals we gewoon zijn hebben we
ook nu weer huis-aan-huis de
mensen uitgenodigd om samen het
Kerstfeest te vieren. Nadat we de
zaal hebben versierd en alles klaar
staat, is het wachten op de eerste
bezoekers. Het is altijd spannend:
hoeveel zullen er komen?
Nu ik dit schrijf kan ik me opnieuw
verwonderen. De zaal puilde uit
150-160 mensen zaten op één
gepakt in het dorpshuis.
Ja dan klinken ook daar de woorden uit Lukas
2: “Heden is u geboren de Zaligmaker, u zult
het vinden in doeken gewikkeld en liggende in
de kribbe.” Woorden van hoop voor mensen
die soms geen hoop meer hebben. Woorden
van vrede voor hen die soms aan zo’n hopeloos
bestaan lijden. Romazigeuners, die door velen
met de nek worden aangekeken en niet van
tel zijn. We worden allemaal uitgenodigd om
bij Jezus te komen. Zo mogen we allemaal
op weg gaan naar de kribbe om dat Kind te
aanbidden. En als door de warmte de zaal
meer gaat ruiken naar een schapenstal door
de luchtjes die iedereen mee brengt, klinken
ook daar alle stemmen door elkaar die het
‘Gloria’ zingen. Een wonderlijk kerstfeest.
En we hoeven ze niet met lege handen naar
huis te sturen. Met een tas vol boodschappen
en een muts of deken en een paar sokken
voor de mannen gaan ze naar huis.We
worden bedankt, gekust, geknuffeld en vol
verwondering staren we ze na als ze naar huis
lopen door de donkere nacht. De één de sjaal,
en de ander een deken al direct omgeslagen.
Ja daar hebben de ‘tikkende pennen’ het voor
gedaan.
Voedselpakketten
Het weer verandert, de eerste sneeuw valt en
zorgt voor prachtige beelden. Maar tegelijk
weten we dat de winter een vijand is voor veel
mensen. Er is een tekort aan brandstof, een
tekort aan voedsel. Wat een zorgen...
We zijn zo dankbaar dat we zoveel hebben
ontvangen om te delen. We maken een dertigtal

voedselpakketten. Aardappels, uien, bruine
bonen, blikgroente en zo gaan we op bezoek
bij een dertigtal gezinnen. En terwijl de aarde
steeds witter wordt, lopen over de modderige
weg. Omgeven door de kinderen van de straat
die zich aan ons vastklampen en uitkijken naar
het bezoek aan hun thuis. We zien situaties
die soms niet te beschrijven zijn. Zoals bij
het echtpaar Bancu, zij zijn 70 +. We worden
daar opgewacht en gewaarschuwd om vooral
op te letten waar we lopen, wat ze hebben
geen electra. In de kamer staan wat oude
meubels en een oud tweepersoonsledikant in
de hoek. De op het tafeltje in een oud blikje
staande brandende kaars verspreidt een bijna
romantisch licht. Een beetje verslagen gaan
we weg… dan kom je woorden tekort. Wat
een zorgen.
Tot slot bezoeken we Anca en Lutian, zij zijn
net in de twintig en hebben vier kinderen. Ze
wonen in een ‘hutje’, samen met nog eens 4
andere familieleden. Hun situatie is eigenlijk
niet te beschrijven: muren van takken en
leem, de deur dicht gemaakt met een oude
deken, een vloer van platgetrapte aarde… een
klein peertje aan de balken verspreid schamel
licht. Als we daar ons laatste voedselpakket
bezorgen, gaan ook wij niet met lege handen
naar huis. Ze hebben het varken geslacht, en
we krijgen een aantal zelfgemaakte worsten
mee naar huis als dank voor wat we voor hen
hebben gedaan. Ja dan komen er tranen in
mijn ogen. Wij delen uit van onze overvloed en
zij delen van wat ze zelf zo hard nodig hebben.
Met een dankbaar hart gaan we naar huis.
Jan Meerkerk

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

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Kerstboom
versieren

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.

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Alle
knallen
en
vuurwerkkleuren
zijn
uitgedoofd, het nieuwe jaar is begonnen.
Alle goede wensen dus aan u allen. Laten we
werken aan een rijke natuur en het onszelf
gunnen daar lekker van te genieten in 2018.
In de Schaapskooi kunt u uiteraard voor
een deel van dat genieten terecht: mooie
tentoonstellingen, dialezingen en lekkere en
leuke natuurproducten. Kijkt u even mee in de
agenda?
22 februari komen Marieke van Haaster en
Fred de Gier ons blij maken met platen van
Costa Rica. Het wordt een verrassende avond,
want Fred is van huis landschapsfotograaf, met
ook dieren in hun omgeving en Marieke kiest
juist graag een wat artistieke benadering:
eigenzinnige composities en spannende lichtval
kenmerken haar foto’s. We gaan veel bloemen
zien, want dat is waar de natuur van Costa Rica
in uitblinkt. En waar veel groen en bloemen
zijn, zien we ook vogels in
prachtige
verschijningen
en kleurrijke reptielen en
amfibieën.
8 maart presenteren
Roy de Haas en Anja
Nusse ons Gambia en
Kenia. Dit echtpaar reist
al ruim dertig jaar samen
de hele wereld af. Gambia
is een van de plekken in
West-Afrika
waar
veel
trekvogels naartoe gaan.
Kenia ligt juist in OostAfrika, is veel groter dan
Gambia en voor vogels en
vogelaars een ware TOPbestemming.
Natuurlijk
pikken we ook her en der die prachtige grote
zoogdieren mee, zoals de tijger. Kom kijken.
22 maart gaan we met Cees Gielis naar
Bhutan, het verborgen rijk van de Himalaya.
In dit gebied met bergtoppen van meer dan
7000 meter gaat reizen zeer moeizaam. Pas
sinds 50 jaar is het mogelijk bepaalde dalen te
bereiken. Ook het contact tussen de soorten
(planten en dieren) is soms bijna onmogelijk.
Soorten blijven in bepaalde dalen erg op

zichzelf, wat de ontwikkeling van diersoorten
en plantensoorten sterk beïnvloedt. Zowel
via foto- als via videobeelden zullen we een
goed beeld krijgen van dit unieke gebied, haar
inwoners (planten, dieren, maar ook mensen),
de cultuur en de religie.
Wilt u graag zelf op pad en daarbij anderen
ontmoeten en ook nog een en ander opsteken?
Ga eens mee met een excursie. 11 februari
kunt u mee met een wandeling bij Asperen
en de Zuider Lingedijk over de IJsvogelroute.
En op 11 maart gaan we naar de Kwade
Hoek op Goeree. Meer informatie: mail naar
bdegroot4@icloud.com of kijk op: www.
natuurcentrum.nl, de website van de natuur
en vogelwacht.
Ook voor de jeugd wordt veel gedaan in
De Schaapskooi. Op 2 maart is er een
spellencircuit uitgezet. Test je kennis en
leer meteen ook weer wat bij. Van 14.00 tot
16.00 uur zijn jongeren van 8 t/m 12 jaar
hartelijk welkom. Meld je wel even aan bij:
k.van.baren1@kpnmail.nl. Jongere kinderen
moeten worden begeleid, dat mag ook gerust
een opa of een oma zijn… misschien een tip
voor een leuke middag met de kleinkinderen?

Tenslotte: een goed voornemen voor het
nieuwe jaar kan natuurlijk zijn: de natuur in
uw eigen omgeving ondersteunen. Door er
meer in te doen (knotten, fruitbomen snoeien,
wandelen, …) of er een financiële steun aan
te geven (en lid te worden van de Natuur en
Vogelwacht Vijfheerenlanden). Laat u niet
weerhouden, kom eens langs of bezoek de
eerdergenoemde website.
De vrijwilligers van de Natuur en Vogelwacht

Informatieavond voor
de ouders
Maandag 12 februari
van 19.30- 20.30 uur
Inloop vanaf 19.15 uur

V.I.P (very important
peuter)-morgen
Dinsdag 12 juni
va
an 11.00
11.0
00 – 12.00
12.0
00 uur
uur
van
9 S
Spelen,
pellen, werk
werken
ken en leren
leren vanuit
vanuiit een

positief christelijke identiteit
9 Biedt zorg voor iedereen
9 Vindt relatie kind-ouder-school

belangrijk
9 Biedt uitdagend werk binnen de groep
9 Biedt de Dolfijngroep voor begaafde
kinderen
9 Werkt ontwikkelingsgericht waarbij
kennis en vaardigheden belangrijk zijn

9 www.noachschool.nl

U wordt in de gelegenheid gesteld uw kind aan te
melden, als het voor 1 oktober 2019 vier jaar wordt.

Noachschool, Kerkweg 3a, Schoonrewoerd, Tel. 0345-642171 info@noachschool.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?
Tussen
de
voorbereidingen
van
een
mogelijke ijsbaan, vergaderen, begrotingen,
formatieplannen en andere werkzaamheden
door, wil ik alle Schoonrewoerders graag
ook op de hoogte houden van wat er op de
Noachschool speelt.
Gaat u er maar eens lekker voor zitten! Veel
leesplezier en geniet maar mee!
Kerstfeest op de Noachschool
De decembermaand is voor veel mensen een
gezellige maand, zo ook op de Noachschool.
Meneer Jos, onze conciërge, heeft op de gevel

allemaal haken geschroefd waaraan we de
kerstverlichting hebben opgehangen. Een
mooi gezicht! Maar december is ook de maand
waar veel ouderen best eenzaam zijn en soms
dagen niet buiten komen. Daarom hebben we
met alle leerlingen kerststukjes gemaakt voor
de mensen van 70+ in ons dorp. We hadden
dit jaar veel hulp van ouders bij het maken
en wegbrengen van de kerststukjes. Dit jaar
zijn we een week eerder gestart, zodat de
dorpsgenoten extra lang konden genieten van
hun kerststukje.
Ook hebben alle leerlingen kerstkaarten
gemaakt voor het Ouderenfonds. Deze
organisatie heeft ervoor gezorgd dat de
kaarten door heel Nederland werden bezorgd.

De kerstcollecte voor de Noachschool heeft
ruim duizend euro opgebracht. Met dit geld
hebben we een mooi leesboek gekocht voor
elke leerling. Namens alle leerlingen, hartelijk
dank voor uw bijdrage aan de kerstcollecte!
Voor het eerst vierden we ons kerstfeest in
de Gereformeerde Kerk. Wat was het fijn om
in de Gereformeerde kerk te gast te zijn! Het
thema van dit jaar was ‘Ga je mee op zoek?’ De
groepen hebben allemaal een lied gezongen,
juf Maria vertelde een prachtig verhaal en
juf Dianne vertelde ons vanuit de beloftes uit
het Oude Testament over de geboorte van de
Heere Jezus. In het schoolorkest speelden
20 leerlingen mee en ook was er een koortje
van leerlingen. We hebben genoten en zijn
dankbaar dat we ons kerstfeest in alle kerken
in ons mooie dorp kunnen vieren.

In 2018 hopen we weer te gast te zijn in de
Hervormde Kerk.
Actief burgerschap en de Vreedzame
School
Onze leerlingen leren veel op school. Ze
ontwikkelen ook hun persoonlijkheid. Ze zijn
burgers in onze maatschappij en ze moeten
leren om zich te verhouden tot de mensen, op
school, in het dorp en in de wereld om hen heen.
Om hen daarbij te helpen zijn we een aantal
jaren gestart met de methode ‘De vreedzame
school’. Op speelse wijze, vaak door middel
van een (rollen)spel, leren de leerlingen om
elkaar te begrijpen en op de juiste manier
met elkaar om te gaan. U begrijpt dat het
niet altijd helemaal lukt. Soms ontstaan er
toch conflicten en iedereen wil graag dat die
dan weer opgelost worden. Daarvoor heeft

‘De vreedzame school’ een programma. In
de eerste helft van het schooljaar zijn er 10
mediators opgeleid door Hans Scheltema, één
van de makers van de methode. Juf Maria en
juf Janneke hebben tegelijkertijd geleerd hoe
de mediators opgeleid worden, zodat zij dat
voortaan zelf kunnen doen. Tien leerlingen uit
groep 6 en 7 leerden om leerlingen te helpen
hun conflict op te lossen. Daarvoor leerden
ze de juiste vragen te stellen om het conflict
duidelijk te maken. Daarna bedenken de
leerlingen zelf een oplossing en als dat niet
lukt geven de mediators een tip. Alle mediators
doen dat goed en op 6 december hebben ze
hun certificaat gekregen. U heeft dit misschien
wel in de krant gelezen. Na de kerstvakantie
zijn ze officieel gestart en lopen er elke dag
twee mediators ‘pleinwacht’ en kijken of ze
leerlingen kunnen helpen. Juf Maria en juf
Janneke hebben de eerste periode met de
mediators geëvalueerd en van de 10 conflicten
is er maar 1 niet opgelost met de mediators,
maar moest een leerkracht helpen. Zo dragen
ook leerlingen met elkaar verantwoordelijkheid
voor de sfeer op het plein.
IJspret op IJsbaan de Noachschool
Als u dit leest weet u of het gelukt is... Voor
volgende week geven ze vorst op. ’s Nachts
matige vorst en overdag rond het vriespunt.
De ‘ijsmeesters’ van Schoonrewoerd zijn al
weer in overleg. Ik weet niet of het ons gaat
lukken om een ijsbaan op het schoolplein te
maken, maar we gaan er zeker ons best voor
doen! Als het gaat lukken zal ik in de volgende
Klepper verslag doen!
De nieuwe Noachschool
Regelmatig wordt mij de vraag gesteld hoe het
in de nieuwe school is. Wat zijn we blij met onze
nieuwe school! Met het nieuwe gebouw en met

ons nieuwe schoolplein. Binnen in de school
is het in de zomer als het buiten erg warm
is lekker koel en in de winter is het heerlijk
warm. Ook hebben we altijd verse lucht in
de school dankzij het beluchtingssysteem.
Ook is het heel fijn dat alle lokalen aan het
centrale leerplein grenzen. Het onderwijs is in
beweging. Steeds meer leerlingen werken aan
eigen doelen. Dit betekent dat de leerlingen
steeds vaker met hun eigen werk aan de gang
gaan. Dan is het heerlijk dat ze dat in het
verlengde van de klas, dus op het leerplein
kunnen doen. Het leerplein is ingericht voor
individueel en groepswerk. Op het leerplein
staan ook de computers en de laptops waar
de leerlingen op kunnen werken. Op het plein
spelen de leerlingen naar hartenlust.
De sociale tevredenheidspeiling onder
ouders
Als school willen we graag weten wat de
ouders van ons vinden. Daarom zetten we
jaarlijks een ouder-tevredenheidspeiling uit.
Dit jaar was de tevredenheidspeiling sociale
veiligheid aan de beurt. De vorige peiling

op sociale veiligheid was in het voorjaar van
2016 afgenomen. We zijn bijna twee jaar
verder… er is in die twee jaar veel gebeurd
en hard gewerkt. De Vreedzame school
hebben we verder uitgebouwd, we hebben
een nieuwe school, een nieuw schoolplein en
de verkeerssituatie aan de Kerkweg is veiliger
geworden in vergelijking met voorheen. Op
alle onderdelen staan de scores in de plus!
Hier zijn we erg blij mee. Op het onderdeel
veiligheid krijgen we van de ouders een mooie
8,3. Op het onderdeel welbevinden scoren
we een 8,5. Dat zijn resultaten waar we heel
dankbaar voor zijn en veel energie uit halen om
nog harder ons best te doen voor de leerlingen
van onze dorpsschool.
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
12 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 dinsdag 12 juni
hebben we een V.I.P.(very important peuter)uur voor de nieuwe leerlingen. Alle kinderen
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’. Let op: Het is voor
onze organisatie echt belangrijk dat u uw
kind, als het voor 1 oktober 2019 vier jaar
wordt, opgeeft. Wij weten dan hoe groot de
instroom is en kunnen daar rekening mee
houden in onze formatie(groepsgrootte,
lokalen en personeel) voor het schooljaar
2018-2019.
De inschrijving kan eventueel 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 de Noachschool.
Hartelijke groeten ook namens het team,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

All you need…
...in Schoonrewoerd.
Nee, niet dat succesvolle tv-programma,
maar die prachtige traditie van samen
kerstavond vieren. De Gereformeerde kerk
aan de Dorpsstraat zat vol, de Lichtkring bij de
Gereformeerde Kerk zat vol, de keuken zat vol
en zelfs in de hal zaten mensen.
Geweldig, om zo samen op te gaan voor het
Kerstfeest. Samen in de brede zin van het
woord: de voorbereiding lag in de handen van
de Hervormde en de Gereformeerde Kerk.
Hun beide predikanten Erwin van der Poel en
Gerlinde van den Berg-de Haan hadden een
rol in de dienst. Het projectkoor, bijna zestig
mensen sterk met als basis de leden van het
koor Zout, aangevuld met de projectleden
leverde een waardevolle bijdrage.
Er was ondersteuning van verschillende
muzikanten en hun muziekinstrumenten.
Zo speelde Dick Kers op de trompet, John
Arendonk op de trombone en Willemiek van
Gent op de fluit. Willemien Verrips speelde
gitaar, xylofoon en cello. Lotte van der Poel liet
haar altsax zingen. Solozang: Emmely Kaan.
Organist Ard Jan Kaan bespeelde zowel het
orgel als de piano.
We waren samen, samen met 470 mensen uit
Schoonrewoerd en omgeving.
All you need… ja, wat hebben we nodig? Onze
mobieltjes, een succesvolle baan, mooie auto,
vrienden, familie… wanneer is het genoeg? En
wat is essentieel? Vragen die langskwamen
in de meditatie. Liefde dat is een essentie.
Dat stond ook mooi verwoord in de lezing uit
Johannes: “Niemand heeft God ooit gezien.
Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons
en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid
geworden.”
Het werd een mooi geheel die avond: de
vertrouwde kerstliederen, de sfeer en een
mooie boodschap om kracht uit te putten voor
een nieuw jaar. Hopelijk tot ziens in een van
onze kerken om dat vertrouwde/saamhorige/
rustgevende/hoopvolle nogmaals te proeven.
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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!

Uitgekeken op binnen zitten?
De lange, donkere dagen zat? Toe
gezelschap en lekker buiten bezig zijn?

aan

De optrekkende dauw in de polder, je voeten
onzichtbaar, het geluid van de snuivende
koeien op de achtergrond, een verdwaalde
voetganger verbaasd kijkend…
Af en toe de rug van je hand langs de natte
neus halen, zwoegen, zweten en dan een
lach… voldaan gevoel.
Ontspanning voor een drukke werkdag (of na
een drukke werknacht), kinderen naar school,
gewoon lekker een uurtje je hoofd leeg maken.
Of gewoon, zonder enige bijzondere reden,
lekker buiten, met elkaar, bezig zijn.
Regen in je gezicht, hoge ruggen, ploeteren,
lotgenoten, bikkelen, verdiende douche!
Dit zijn zo maar losse teksten die betrekking
hebben op onze bezigheid op donderdagmorgen
van 08.45 tot 09.45 uur.
Ja wij noemen het voetbal, omdat het
nu eenmaal uitgevoerd wordt bij onze
plaatselijke voetbalclub en omdat de bal aan
je voeten onderdeel is van deze gezamenlijke
inspanning...
Maar het is veel meer dan dat! Het is vooral met
vrouwelijke leeftijdgenoten (ongeveer tussen
30 en 60 jaar) ontspannen inspannen, heel
even tussen alle dagelijkse beslommeringen
door.
Wees
welkom,
iedereen,
geen
enkele
(sportieve) ervaring vereist, wel het gevoel
met elkaar voor elkaar bezig te willen zijn!
Hoe groter ons team, hoe groter het plezier.
Eerst eens komen kijken mag natuurlijk altijd!
Voel je vrij om te informeren bij een van ons:
Anja, Carolien, Daniela, Daniëlle, Elma, Geke,
Jacqueline, Karin, Liduin, Marja, Pascalle en
Wijna.
Karin van Dalen
Geke de Vos

06 55 75 67 97
k.dalen2@chello.nl
06 53 80 87 02
devosgeke@gmail.com

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!

Toen
Aan de Steenovenweg staat sinds jaar en dag
de melkfabriek “Vijfheerenlanden”. Inmiddels
is de fabriek verschillende keren van eigenaar
veranderd en heet nu “Royal Bel Leerdammer
b.v.”.
Het aantal gebouwen is fors toegenomen.
Opmerkelijk is dat het gebouw van de

Nu

melkontvangst er nagenoeg nog hetzelfde
uitziet als vroeger (zie de ramen en zijdeur).
De ingang van de melkontvangst is nog steeds
aan de Steenovenweg. Ook de hekwerken
vallen op. Die zijn nu nodig voor de veiligheid
en de Warenwet (hygiëne).
Rien Bambacht

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

'!6//20552
GEBR. MIDDAG B.V.
Bouw- en Aannemingsbedrijf

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

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

VERKOCHT
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.

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!

Storm
Donderdag 18 januari is toch wel een
bijzondere dag geweest. Vanuit de media werd
“code rood” afgegeven met de mogelijkheid
van windstoten boven de 100 km/uur.
Brandweer Schoonrewoerd is van 9.00
uur tot 14.00 uur bezig geweest met
meldingen over stormschade. Onze collegabrandweerkorpsen zijn ook allemaal uitgerukt.
Alle brandweerposten in onze brandweerregio
waren op straat.
Er kwamen zoveel 112 meldingen binnen, dat
de centrales overbelast raakten. Daarom werd
de stormprocedure in werking gesteld. De 112
meldingen over stormschade worden dan direct
doorgestuurd naar een centrale post binnen
een gemeente. Voor Schoonrewoerd is dit de
brandweerpost Leerdam. De spoedmeldingen
waar ernstige verstoring of persoonlijk leed mee
gemoeid is, blijft de alarmcentrale afhandelen,
de overige worden direct doorgestuurd naar
de brandweerkazernes.
Bij elke stormmelding moet een bevelvoerder
zich afvragen wat het nut en de noodzaak is
om te gaan optreden. Want wanneer er een
boom is omgevallen kan de andere boom
die ernaast staat ook omvallen. De afweging
voor veiligheid van eigen personeel loopt hier
als rode draad door de meldingen heen in
deze code rood situatie. Bij een gevaarlijke
situatie kan dit betekenen dat de brandweer

zich beperkt tot het afzetten van het gebied
en later terugkomt wanneer de wind is gaan
liggen.
Ik wil alle brandweerlieden bedanken voor hun
inzet en de ondernemers bedanken die hun
personeel beschikbaar stellen.
Johan den Hertog
Brandweer Schoonrewoerd

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

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
februari
11 februari
12 februari
14 februari

19:30 - 20:30 uur
20:00 uur

18 februari
22 februari

16:00 - 17:30 uur
20:00 uur

27 februari

vanaf 18:00 uur

maart
1 maart
2 maart

20:00 uur
14:00 - 16:00 uur

8 maart

20:00 uur

11 maart
22 maart
24 maart
27 maart
april
20 april
24 april
26 april
27 april
mei & juni
22 mei
30 mei
12 juni

20:00 uur
9:00 - 12:00 uur
vanaf 18:00 uur

Wandeling IJsvogelroute, Natuur- & Vogelwacht
(www.natuurcentrum.nl)
Informatieavond voor ouders nieuwe leerlingen, Noachschool
Lezing over Schoonrewoerdse Poort in gebouw Maranatha,
J.A. Burgersstraat 1 Leerdam, Historische Vereniging Leerdam
Kliederkerk, Gereformeerde Kerk
Dialezing Marieke de Haaster en Fred de Gier over Costa Rica,
Natuur- & Vogelwacht, De Schaapskooi
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

Film ‘Lion’ in de bibliotheek
Spellencircuit voor jeugd 8 t/m 12 jaar bij De Schaapskooi,
Natuur- & Vogelwacht
Dialezing Roy de Haas en Anja Nusse over Gambia en Kenia,
Natuur- & Vogelwacht, De Schaapskooi
Excursie ‘Kwade Hoek’ op Goeree, Natuur- & Vogelwacht
(www.natuurcentrum.nl)
Dialezing Cees Gielis over Bhutan, De Schaapskooi
Opschoondag SCHOONrewoerd, verzamelen bij de Dagwinkel
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

19.30 uur
vanaf 18:00 uur
‘s avonds

Bingo voor alle dorpsbewoners, Ouderen Kontakt
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Vrijmarkt, Oranjevereniging
Koningsdag

vanaf 18:00 uur

Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Ouderen reisje, Ouderen Kontakt
VIP (very important peuter)-morgen, Noachschool

11:00 - 12:00 uur

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd
r

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

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

