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Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
J. Versteegt, secretariaat

614522

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

642572
844525

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729

Bestuur
vacature, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
642182
Bert van Toor, penningmeester
848099
Rianda van der Heiden
06-46451394
Jannie de With
06-12896040
Marga Sutherland

Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi,
Overboeicop 15

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
848617

Activiteitencommissie
Leontine Verkerk (tevens bestuurslid) 642495

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
06-25319998
Anca Spronk, secretaris
643357

Speeltuincommissie
vacature
Verkeer & Groen
vacature
EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
J.L. de Zeeuw-Brouwer, preses
642006
A.J. Niebeek, scriba
641883
Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen
M.J. Verrips, scriba

701009
642076

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 honderdzevenentwintig
We naderen de laatste maand van het jaar 2018.
Een maand die bol staat van activiteiten die we in
De Klepper graag de aankondigen en in het nieuwe
jaar weer verslag van willen doen. U hebt weer blijk
gegeven van veel waardering voor onze Klepper. Bij
het rondgaan voor de klepper-enveloppen ontvingen
we naast veel complimenten het mooie bedrag van:
Vierduizend honderdeenenveertig euro en
negentig cent
€ 4.141,90!
Heel hartelijk dank daarvoor.
In deze Klepper staan we stil bij het overlijden
van Gerdien de Stigter, ons redactielid. We hebben
vele jaren met veel plezier samen gewerkt aan De
Klepper. Daarvoor zijn we haar dankbaar.
Wat treft u verder aan in deze laatste Klepper van
het jaar? Uiteraard lekkere recepten op de groen(te)
bladzijde. Marian Bosma en Gerda van Buuren
hebben heel feestelijke recepten uitgedacht en
uitgeprobeerd. Er zit een cranberry-port sausje bij…
smullen! Op 8 december is er in de Rommelschuur
weer een speciale kerstmarkt. Daar kun je die mooie
kommetjes kopen waar zo’n saus goed inpast en het
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tafelkleed dat daar weer bij past. De kerstversiering
voor een prikkie en ondertussen koffie drinken met
lekkers. Een mooi kerststuk uitzoeken voor thuis of
om weg te geven…
Op 15 december is er van alles te beleven in de
Dorpsstraat. Het Ambachtsplein is open, daar kun
je genieten van vuur, hout en ijzer. De landwinkel
heeft heerlijke verrassingen. Rond 16.30 uur gaan
we met elkaar de kerstboom versieren, dat is een
echte traditie aan het worden. De Dorpsvereniging
maakt daar een heel gezellig samenzijn van met
knutselruimte voor de kinderen, een lekker drankje
voor iedereen en alle ruimte om elkaar in het
centrum van ons dorp te ontmoeten.
Ik wil u graag wijzen op de kerstmusical. Weet
u nog? 24 december wordt het opgevoerd op
het dorpsplein en er wordt momenteel heel hard
geoefend. ’s Avonds is er dan de kerstsamenkomst,
een initiatief van de Gereformeerde en de Hervormde
kerk samen. Dit jaar vindt het samenkomen plaats
in de Hervormde kerk met uiteraard weer een koor
met allemaal Schoonrewoerders. Verderop in De
Klepper vindt u meer informatie.
In deze Klepper foto’s van de intocht van Sinterklaas.
En een prachtig verhaal van twee jonge mensen op
de grote oceanen. We maken in deze Klepper nader
kennis met Endy Rijneveld in de rubriek 16± en met
Mirjam den Hertog door middel van 50 vragen.
Er is weer nieuws van de school, van de Natuur- en
Vogelwacht, een gedachten-wandeling en natuurlijk
weer een puzzel. Ga er even voor zitten en stuur
uw oplossing in. Leuk om iets te winnen en voor de
makers van de puzzel is het leuk om te zien wat u
er met elkaar van maakt.
We staan op de grens van 2018 naar 2019. Op
de grens van gemeente Leerdam naar gemeente
Vijfheerenlanden, op de grens van provincie ZuidHolland naar Utrecht. Wat gaat het worden?
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar. Een jaar met weer 5 goed gevulde
Kleppers, samen met u blijven we daar graag ons
best voor doen.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 128 is vrijdag 18 januari. Klepper 128
zal rond 8 februari worden bezorgd.

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

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

Sinds
Openingstijden:

ma.
: 8.00 - 18.00 uur
di.
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woe.
: 8.00 - 18.00 uur
do.
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vrij.
: 8.00 - 20.00 uur
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U/jij bent van harte
welkom in ons
geheel vernieuwde
bedrijf in Leerdam

Dealer van:

Dag lieve Gerdien
over. Vaak waren deze opgesteld in lange
zinnen met heel veel komma’s. Gerdina
maakte er altijd een waarheidsgetrouwe
uitgetypte weergave van. Samen met
Henk Rijneveld was ze penningmeester.
Een taak die ze uiterst precies uitvoerde.
In april van dit jaar ging het erg slecht met
de gezondheid van Gerdina. Ze gaf aan
met het redactiewerk te moeten stoppen.
In de laatste maanden van haar leven
was ze thuis. Dit wilde ze ook heel graag.
Hoewel de artsen dit voorjaar dachten dat
ze nog maar weinig tijd had, bleek dit heel
anders te gaan. Ze kreeg er een enorm
warme, mooie en vooral lange zomer bij.
Vier weken voor haar overlijden vertelde
ze me dat ze het ondanks de hoge
temperaturen nooit te heet had gehad in
dat mooie seizoen. Ze had geen pijn, wat
velen verbaasde. In haar bed las ze veel
boeken, ontving bezoek en in haar rolstoel
kwam ze geregeld nog buiten. Al werd dit
de laatste weken onmogelijk.

Gerdina de Stigter-Blees
1946 - 2018
Ons lieve redactielid Gerdina de Stigter- Blees
is op 8 oktober, na een jarenlange periode van
ziekte en de daarbij behorende behandelingen,
overleden op 72-jarige leeftijd. We zijn haar
heel dankbaar voor hoe zij zich vanaf 2000
als redactielid van onze Dorpskrant inzette op
vele fronten.
Gerdina hield zich het liefst op de achtergrond.
Voor De Klepper regelde ze heel veel, maar
voornamelijk achter de schermen. Ze
bewaarde altijd de rust, was zeer betrokken
bij eenieder in de redactie en ook daarbuiten.
Als ze haar eigen mening liet blijken, was
deze altijd overdacht en vaak doorslaggevend,
bijvoorbeeld als we discussieerden over of we
een ingezonden stuk of advertentie wel of niet
zouden plaatsen.
Jarenlang typte ze de handgeschreven verhalen
van onze oude dorpstimmerman Daniël Bikker

Via de WhatsApp bleef ze in contact met
velen en zo plande ze diverse bezoeken in.
De verbinding bleef ook met de redactie,
via onze groepsapp volgde ze onze plannen
en ook bleef ze met ons persoonlijk in
contact. De afbeelding op haar WhatsAppaccount toonde Gerdina, zittend met haar man
Joop onder een aantal fruitbomen in hun tuin
op een van die vele mooie zomerse dagen.
In de jaren dat ze ziek was, antwoordde ze
op de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ altijd:
‘Naar omstandigheden redelijk wel’. Op haar
rouwkaart staan de toepasselijke woorden:
‘Zij zag de zon achter de wolken’.
Wij gaan Gerdina’s wijsheid, rust, optimisme
en glimlach enorm missen en wensen haar
man Joop de Stigter, hun kinderen en andere
familie heel veel sterkte toe bij dit grote
verlies.
Als eerbetoon aan Gerdien (we noemden haar
steevast Gerdien) plaatsen wij het gedicht
‘Onder de Appelboom’ van Rutger Kopland.
Namens de redactie,
Gijs Kool

Onder de Appelboom
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom.

Geboren

[Excuses voor de verlate plaatsing, red.]

Ik ging zitten en zat te kijken
hoe de buurman in zijn tuin
nog aan het spitten was,
de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom.
Toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en ver weg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot onder de appelboom.

5 mei: Levi (Maurits Levi Theodoor)
Zoon van Maurits en Thea Oudenaarden,
broertje van Ralf, Emma, Micha en Rowan

En later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was.
Gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast me kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij voor onze leeftijd.
Rutger Kopland
uit: ‘Onder het vee’
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1966
21 juli: Justin
Zoon van Martin en Francis Klijmij,
broertje van Jayden

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

De groen(t)e bladzijde
De groen(t)e bladzijde - 5 jaar!
In november 2013 verscheen de eerste
groente bladzijde in De Klepper. Het onderwerp
toen was spruitjes. Lekker groen en lekker
winters. Om het jubileum te vieren dit keer
feestelijke recepten. Ook zeer geschikt voor
de feestdagen.
Boereneiersalade
5 hardgekookte eieren (afgekoeld)
1 augurk
ca 10 sprietjes bieslook
1 teentje knoflook
2 - 3 lepels (Belze) mayonaise
1½ tl kerriepoeder
½ - 1 tl paprikapoeder
klein schepje mosterd
zout en peper naar smaak
Snijd de augurk en bieslook in kleine stukjes.
Pers de knoflook. Prak met een vork de eieren
fijn. Schep alle ingrediënten door elkaar en
smullen maar. Heerlijk op stokbrood of toast.
Dol op groente? Lepel het dan eens in een
witlofschuitje, dat is een blaadje witlof.
Cranberrysaus met port
Afgelopen juni hebben velen genoten van de
Bourgondische dorpsmaaltijd. Eén van de
gerechten, die Jan en Carla van Frankenhuyzen
hebben bereid was varkenskroon met
cranberrysaus.
Zowel de varkenskroon als de saus smaakten
voortreffelijk. De vraag van verschillende
mensen aan onze tafel was: “Wat zou het
recept zijn van deze heerlijke saus?”. Met deze
vraag zijn we naar Carla gegaan en zij heeft
haar recept prijsgegeven.
250 gram verse cranberry’s
100 ml sinaasappelsap
4 eetlepels suiker
100 ml rode port
1 kaneelstokje
2 kruidnagels
2 takjes tijm
Doe de cranberry’s met sinaasappelsap in een
pan en breng aan de kook. Voeg de suiker,
port, kaneel, kruidnagels en tijm toe en laat op
een lage stand ongeveer 10 minuten pruttelen.
Pureer de saus met een staafmixer.

Deze saus smaakt, denken we, ook heerlijk
bij andere soorten varkensvlees, rollade of
wildgerechten. Een dagje vegetarisch? Probeer
deze saus dan eens bij gebakken champignons
of bij zelfgemaakte linzenpaté.
Kruidenboter uit eigen keuken
in 3 variaties
Zoals je mooi vlees braadt in roomboter (vraag
maar aan de slager), zo maak je een mooie
kruidenboter ook van roomboter. Zelf fiets ik
graag naar de Vuurhoeve voor echte boeren
roomboter met een volle smaak.
Knoflookboter
125 gram roomboter (half pakje)
3 tenen knoflook uit de pers
snufje peper en zout
eventueel voor groene spikkeltjes: 1 theelepel
gedroogde peterselie
Haal de roomboter een halve dag van tevoren
uit de koelkast, zodat het op kamertemperatuur
kan komen. Snijd het in blokjes en doe in een
kom. Voeg de overige ingrediënten toe en
meng goed.
Breng het over naar het kommetje waarin het
wordt geserveerd of maak er met behulp van
huishoudfolie een worstvorm van met een
doorsnede van ongeveer 4cm en laat minimaal
2 uur opstijven in de koelkast.
Ansjovisboter
125 gram roomboter
5 ansjovisjes uit blik of potje
snufje peper (geen zout, deze is zout genoeg)
Ter garnering 1 ansjovis en wat kappertjes
Maak de ansjovis goed fijn, prakken met
een vork of beter nog in de vijzel. Meng de
ansjovis met de roomboter tot een bijna
gladde structuur. Doe over in het kommetje
waarin het wordt geserveerd en garneer met
een ansjovisje en wat kappertjes.
• Klassieke kruidenboter:
125 gram roomboter, 2 eetlepels zeer
fijngehakte peterselie, 2 eetlepels zeer
fijngehakte bieslook, 1 teen knoflook, 1
theelepel citroensap, snufje zout.
• Italiaanse kruidenboter:
125
gram
roomboter,
2
eetlepels
fijngesneden basilicum of rozemarijn, 1 teen

knoflook, theelepel citroensap, 2 theelepels
Parmezaanse kaas.
• Tuinkruidenboter:
125 gram roomboter, 2 eetlepels verse
kruiden uit de tuin zoals bieslook, peterselie,
citroentijm,
citroenmelisse
(spaarzaam
gebruiken), oregano, salie, venkel.
Wij wensen u smakelijk eten,
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Bedankt Schoonrewoerd
Afgelopen september ben ik onder behandeling
gegaan voor borstkanker. De uitgevoerde
operatie is goed verlopen en inmiddels krijg ik
een aantal bestralingen.
Ik ben overstelpt met brieven, kaartjes,
bloemen, bezoekjes en heel veel lieve woorden
van dorpsgenoten. Dit heeft mij ontzettend
veel steun gegeven.
Alle mensen bedankt voor hun medeleven.

Boekverfilmingen
in de bieb
Bibliotheek Leerdam is met een nieuw
seizoen filmavonden gestart: elke maand
kunnen bezoekers genieten van een mooie
boekverfilming.
Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Aanvang
20:00 uur. Tickets à € 5,- voor bibliotheekleden
en € 7,50 voor niet-leden zijn verkrijgbaar in
de bibliotheek en op www.debibliotheekaanzet.
nl. Dit is uiteraard inclusief koffie, thee en een
hapje en een drankje.
Het filmprogramma:
13 december - The Leisure Seeker
24 januari - Light Between Oceans
21 februari - The Dressmaker
21 maart - Dorst

Bets van der Vlies

De opbrengt van de collecte van de Nierstichting
bedroeg 672,53 euro. De Alzheimercollecte
heeft 683,65 euro opgebracht.
Iedereen heel hartelijk bedankt!
Fijn dat de collectanten weer spontaan
meededen, we hebben elkaar hierin allemaal
nodig. Moge de opbrengsten de doelen ten
goede komen en gezegend worden.
A.K. Wallet

De collecte van het Prinses
Beatrix Spierfonds heeft in sept
2018 het mooie bedrag van
€ 705,85 opgebracht.
Alle collectanten en gevers
héél hartelijk bedankt!
Groet,
Petra den Braber

25 vrijwilligers gingen van 29 oktober tot
en met 3 november in Schoonrewoerd op
pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk
haalden zij € 670,66 op. Het opgehaalde
geld gaat naar onderzoek om diabetes
te genezen, beter te behandelen of te
voorkomen.
Hanneke Dessing, directeur Diabetes Fonds:
‘Wij zijn onze vrijwilligers enorm dankbaar dat
zij de straat zijn opgegaan om te collecteren
voor het Diabetes Fonds. Diabetes is helaas
een groeiende ziekte. Al ruim 1,2 miljoen
Nederlanders hebben diabetes en elke week
komen daar 1.200 mensen bij. Geld voor
onderzoek en voorlichting is dus keihard nodig.’
Geven kan altijd
Mocht u de collectant aan de deur hebben
gemist, dan kunt u doneren aan de online
collectanten
via
www.diabetescollecte.nl/
diabetes-fonds.
Iedereen hartelijk dank,

Tineke de Jong

School at sea

Dit verhaal gaat over twee jonge mensen:
Florian en Fien. Florian is een kleinzoon
van Floor en Dineke Brouwer uit de
Julianastraat in Schoonrewoerd. Fien
Brandsma woont aan de Diefdijk. Zij
gingen in zee/op zee met de organisatie
‘School at sea’: ‘Zes maanden op een
driemaster de oceaan over en weer terug.
Terwijl je je schoolwerk maakt.’
Opa Floor weet dat Hans en ik graag
zeilen en heeft ons vanaf november 2017
tot het binnenlopen in april 2018 op de
hoogte gehouden. Samen deelden we de
spanning als er een tijd geen bericht was
of als er bericht over storm op zee kwam.
Inmiddels is het avontuur ten einde,
maar dan begint juist het
verhaal. Ik mag hen beide
interviewen
voor
De
Klepper in de huiskamer
van Floor en Dineke, die
vol trots meeluisteren
naar het ongelooflijke
en prachtige verhaal van
deze jonge mensen.
Fien is bekend met zeilen,
via haar ouders. Op de
zeilschool
ontmoette
zij
iemand die met de ‘4e
lichting’ was mee geweest.
“Dat klonk zo geweldig…”

Fien zat in 4 havo en het kriebelde. Florian
heeft jaren bij de scouting gezeten in
Culemborg, de zeeverkenners: met Lely
vletten op het water. Hij zat in 4 vwo en was
klaar voor meer avontuur. Maar je kunt niet
zomaar inschrijven en opstappen. Fien praat
snel en enthousiast. Haar creativiteit is bij de
aanmelding van meer belang dan haar kennis
van het zeilen. “Ik wilde heel graag mee,
maar er zijn veel meer aanmeldingen dan
er plaatsen zijn. Dus ik dacht: Hoe val ik op
tussen al die anderen? Ik heb mijn aanmelding
verpakt als flessenpost.” Bij die aanmelding
horen nog drie belangrijke zaken: je moet
je schoolrapport insturen en er kansrijk voor
staan, je moet een gezondheidsverklaring

overleggen en je ouders moeten toestemming
geven. Vervolgens moet je stevig aan de bak
om aan geld te komen, want de reis moet je
zelf bekostigen. Dus op zoek naar sponsors en
acties bedenken om geld binnen te halen.
Het ritme van het schip
Vroeg in november 2017 vertrekt het schip
De Thalassa uit de haven van IJmuiden. Het
Tallship, de Thalassa is een driemaster, 48
meter lang, een Barkentijn, met dwarstuig op

de ra’s en langstuig bij de fokken. Er zijn 45
mensen aan boord. Florian schrijft over dat
vertrek een berichtje aan zijn ouders:
“… We kwamen net door de sluis van
IJmuiden. Het was erg mooi met hele grote
golven. Het voelde heerlijk om op en neer te
gaan. Iedereen zat boven dek uit te kijken over
de zee. Helaas van korte duur. Bijna iedereen
werd zeeziek. Dit was al na zo’n 15 minuten.
Er waren maar een paar mensen die er geen
last van hadden. Een stuk of 5 man, zonder
de bemanning natuurlijk. Daaronder was ik
natuurlijk ook. Tot de avond kwam en ik in
mijn dagboek ging schrijven (wat ik tot nu toe
heb volgehouden) Toen ging het fout…”
Op het schip draait iedereen mee in alle
werkzaamheden en doen de leerlingen dus
ook hun schoolwerk. Op de website staat dat
zo: “Bij School at Sea komt alles samen. Je
navigeert, kookt, maakt je proefwerken aan
boord, organiseert expedities en eigen reizen,
evalueert, neemt leiding en werkt samen. Door
school, zeilen, expedities en teamwork met
elkaar te verweven, zul je erachter komen dat
er maar één is die dit onvergetelijke avontuur
tot een succes kan maken: jij.”

Geen
vakantiereisje
dus,
maar
hard
werken. Leren omgaan met elkaar en met
ongebruikelijke situaties. Al je zaken zelf
regelen, niemand die de was voor je doet…
Op het schip geldt het ritme van de
wachtrondes: iedereen draait mee. Je kunt
een wacht hebben van 05.00 uur tot 09.00
uur, van 09.00 uur tot 13.00 uur, van 13.00
uur tot 17.00 uur, van 17.00 uur tot 21.00 uur,
van 21.00 uur tot 01.00 uur en van 01.00 uur
tot 05.00 uur. Steeds
draai je twee dagen
wacht en twee dagen
school.
Een
vast
ritme. Er is veel te
doen op het schip: er
zijn 3 stuurmannen,
die wisselend dienst
hebben, 1 kapitein,
enkele
leraren,
keukenpersoneel
en bemanning voor
zeilen
zetten
en
schoonmaak.
Dat
klinkt luxe, maar zo
is het niet. Elke taak
op het schip wordt
ook door de jonge
bemanning gedaan.
Je moet dus koken,
brood bakken, schoonmaken, zeilen zetten,
wachtlopen, ga zo maar door.
“Die nachten,” mijmert Florian, “dat was zo
mooi! Al die sterren, zoveel! Eén keer zagen
we lichtgevende strepen in het water.” In zijn
dagboek schreef Florian daar het volgende
over:
“Dec 25, 2017 Toen ik in de salon zat te chillen,
ging opeens het licht uit en liepen allemaal
mensen naar het achterdek. Nieuwsgierig liep
ik mee. Een paar volwassenen zaten naar het
water te kijken. “Er zijn lichtgevende algen.”
Ik ging op de bank staan maar kon niet
veel zien. Vervolgens ging ik naar boven en
zonder licht viel ik over van alles en nog wat.
Nog steeds zag ik niet heel veel. Bij de reling
was geen plek omdat er veel medeleerlingen
stonden, maar ik ben gelukkig best lang en
kon er dus overheen kijken. Wat ik toen zag
had ik nog nooit gezien. Een streep van licht
achter het schip was zichtbaar. Het leek op
een lijn die je ziet in de stuurhut op de AIS. Je
kon precies zien waar we voeren. Langzaam
wenden mijn ogen aan het duister en zag
ik steeds meer. Bollen van licht die door het
water stroomden. Het was magisch. De sliert
werd ook duidelijker en gaf meer licht. Dit

alles door een paar algen dacht ik. Nanne en
Pablo waren zo slim om twee emmers met
water te pakken. Ze kwamen naar boven en
je kon de algen in de emmer licht zien geven.
Tegelijk goten ze de emmers overboord. Er
was een enorme bubbel van licht waar het
water neerkwam. Nu hopen dat we ’s nachts
dolfijnen zien zwemmen door lichtgevende
algen, aangezien dat vrijwel nooit voorkomt.”
Ook vertelt Florian over een andere nacht: “We
hadden een keer ‘Black-Night’, dan gaat alle
verlichting op het schip uit en lig je met zijn
allen aan dek te kijken naar de sterrenhemel.
Iedereen is stil, het is zo indrukwekkend.”
“Het is bijzonder met de groep. Je leeft met
elkaar, je zorgt voor elkaar, je wordt heel hecht,
een soort familie.” Fien en Florian melden dit
meerdere keren in het gesprek. “Heeft jullie
eigen familie je niet gemist?” vraag ik. Fien
lacht: “Jawel, want ik ben nogal aanwezig…”
Zelf zijn ze heel druk geweest, dat blijkt wel
uit elk verhaal dat opborrelt, te druk om veel
te missen…. Hoewel, toen Fien jarig was en
allemaal cadeautjes kreeg, ook van thuis, dat
was best even moeilijk. “Ik kreeg ook een
vliegende vis.” Die was klaargemaakt als eten
begrijp ik even later in het verhaal.
Keukendiensten
De reis ging van IJmuiden naar Spanje en
Portugal, dan naar de Kaapverdische eilanden.

Vervolgens zo’n 16 dagen varen zonder land
in zicht, de oversteek naar De Dominicaanse
republiek. “De eerste dagen eet je dan nog
wel wat verse groenten en fruit, maar dat is
al snel op of rot. Zo leerden we dat je ook het
eten goed moet plannen, wat eerst op moet
en wat later wel kan. In het begin aten we
gewoon waar we trek in hadden en dat waren
dan bijvoorbeeld pizza’s uit de vriezer, maar
die konden we beter bewaren.” Het is Florian
die vertelt over de keukendiensten. “Als het
zwaar weer was, moest je je voet klem zetten
tussen de vaatwasser en de muur om niet om
te vallen en dan nog…. Een snijplank met wat
erop lag, ging zo door de ruimte.”
“Dan moet je ook vertellen van dat ontbijt…”
schatert Fien. Er was altijd een ploeg die brood
bakte, maar dat was een keer misgegaan, er
was geen brood. Florian grinnikt en vertelt:
“…ik dacht, we koken havermout. We waren
laat, dus dat moest even snel op hoog vuur…
het brandde vreselijk aan! Die lucht….!!”
Allebei trekken ze een vies gezicht. “We
hebben ook een periode steeds rijst gegeten
als ontbijt, met rauwe paprika. Die rijst was
altijd ongaar… echt niet lekker.” En soms werd
er dus verse vis klaargemaakt. “De vliegende
vissen lagen dan zo aan boord, kon je pakken
en klaarmaken. We gingen ook wel zelf vissen
met een lijn.”
“Hygiëne is heel belangrijk.” vertelt Florian,
die de keukendiensten heel leuk vond. “Op

een keer zaten we op de banken in de hoek.
Onder de banken is allemaal opbergruimte.
We waren al wat gewend aan het feit dat we
soms niet zo fris meer roken. Douchen en
baden kwam er niet altijd van en zelf je kleren
wassen lukte ook niet altijd helemaal en dan
voortdurend dat zout… Ik zat op die bank
en dacht: diegene naast me stinkt nu echt!
Maar toen hij wegging, bleef die akelige geur
hangen. Toen ik de bank opendeed, bleek dat
er vocht bij de rijst was gekomen, de rijst lag
te rotten. Er kropen maden rond… Smerig!”
Op zo’n moment was het tijd voor grote
schoonmaak.
Dat
ging
echt
met
de
brandweerspuit af en toe. Ik lees in een van
de dagboeknotities:
“Je raakt de reling aan: ZOUT
Je trekt je zeiljas aan: ZOUT
Je gaat buiten zitten: ZOUT
Werkelijk alles hier aan boord is ZOUT. Je
kunt het zo gek niet verzinnen. Als je na je
wacht in je bed gaat liggen dan plak je aan je
bed omdat er een golf over je heen is geslagen.
De enige plek op dit schip waar geen zout is, is
de wasmachine. Daarom is iedereen ook zo blij
als hun zoutloze was daaruit komt.
En dan hoor ik je denken: “ZOUT dat gooi je
toch over je eten heen?”. Eh nee… Wij hebben
er de hele tijd overal mee te maken. Dus als je
nog zout nodig hebt, wij hebben hier genoeg!”
Avonturen aan land
Na een periode op zee was er ook steeds tijd
voor avonturen aan land. Op Tenerife bleven
ze een halve week en ontmoetten daar ook
een Duits Tallship met scholieren. Eén van de
excursies leidde tot op de top van de Teide,
de hoogste berg van Tenerife. Die werd in 2
etappes beklommen met een overnachting
op de helling. “We vertrokken ’s morgens
op de tweede dag heel vroeg en zagen de

zon opkomen toen we boven waren.
Geweldig was dat!” Florian zoekt er
op zijn mobiel een foto bij en lacht
ondertussen Fien uit, die deze prachtige
zonsopgang miste, omdat ze ver achter
bleef met haar groep en een beetje
verdwaalde.
Op Sao Vicente genoot Fien heel erg
van een mooie rondrit. In het logboek
schreef Fien: ”Dec 11, 2017 We liggen
voor anker voor de kust van Sao Vicente.
Vanochtend werd iedereen wakker in
de hangmat. We hebben voor het eerst
onder de sterrenhemel geslapen en dat
zag er heel leuk uit, al die gespannen
hangmatjes kris kras over het dek.
Vandaag zijn we met een busje een
rondrit gaan maken over het eiland. Als we
van het schip af willen moeten we met onze
bijbootjes naar het kleine haventje, en daar
gingen we dan aan land. We gingen in twee
groepen, de wachtgroep en schoolgroep apart.
Vanuit de haven moesten we verzamelen,
en daar was een man met een T-shirt van
School at Sea aan. Deze man ging ons alle
mooie plekjes van het eiland laten zien. We
reden in een gammel busje heel hard over
het eiland heen. Van de ‘’rijke binnenstad’’

kwamen we langzamerhand bij zelfgebouwde
huisjes van mensen die uren moesten lopen
om bij het stadje te komen. Terwijl we met
ongeveer acht man in dat busje zaten waren
er allemaal mensen die ons aankeken en die
naar ons wezen. Ik voelde me echt een enorme
buitenlander. De natuur was daarentegen
zo ontzettend mooi, heel droog dat wel. We
gingen een berg op met het busje, en vanaf
de top kon je enorm goed de stad overzien.
We zagen zelfs een piepklein scheepje, dat dus
de Thalassa moest voorstellen, niet groter dan
een vingertopje vanaf daar. Nadat we terug
waren van de rondrit, kregen we nog een
beetje vrije tijd om daarna vervolgens weer
terug te keren naar ons huis, de Thalassa.”

Rond kerst zijn ze bij de Rasta Fari’s. Fien
herinnert zich de vrijheid, de prachtige
natuur… Er was daar niet veel te eten, toch
werden ze daar zo hartelijk ontvangen. Dat
maakte duidelijk indruk. “We hebben er zelf
vuurwerk gemaakt,” vertelt Florian, “ met zout
en brandstof in een bamboe buis, schudden
en knallen maar. Kokosnoten wegschieten,
prachtig!”
Er werd een tocht door de jungle gemaakt
naar de Victoria Fall. “Op onze blote voeten
liepen we door het oerwoud en staken we een
aantal keer de rivier over tot we bij de waterval
aankwamen. Zo’n waterval die je normaal
alleen in tijdschriften of reisprogramma’s
ziet. De waterval was ruim 30 meter hoog
en helemaal omringd met rotsen en lianen.
Iedereen trok zijn kleren uit en sprong van
een rots in het kleine meertje waarin het water
van de waterval uitkwam. Langs en door alle
kleine watervalletjes en meertjes klommen

we via de rotsen omhoog naar het grote
meer waar de waterval met veel geweld naar
beneden stroomde. Het was echt prachtig om
de waterval van zo dichtbij te zien.” ‘s Avonds
werd er een feestje gegeven en is er tot laat in
de avond gedanst.
Panama was ook een belevenis. Het werd een
soort van expeditie Robinson. Fien glundert bij
het verhaal: “We moesten een hut bouwen.
De jongens lachten ons uit, zij dachten dat
ze het beter konden. Maar toen we ’s nachts
een enorme hoosbui kregen, bleef onze hut
staan en die van hun was ingestort.” Ook deze
excursies maken onderdeel uit van het leren
bij/op School at Sea. In Cuba en Panama is
de voertaal Spaans, niet makkelijk dus. Fien
kende iets Spaans,
maar Florian vertelde
dat hij met handenen voetentaal moest
werken.
De zee
Het leven op zee
is bijzonder. Er zijn
prachtige dagen met
zon en wind, maar
ze maken ook slecht
weer
mee.
Florian
vertelt: ”Er zou een
depressie overtrekken,
dat was aangekondigd.
We moesten al snel
aangelijnd aan boord
ons werk doen. En
toen zei de kapitein
dat de waterdichte
deuren dicht moesten en er geen wachten
meer gelopen zouden worden. Iedereen was
wakker. Alles bewoog, we gingen echt vreselijk
heen en weer. Het duurde 57 uur! School
ging niet meer door, we waren doodmoe.” Ik
herinnerde me dat we in die periode enige
tijd geen berichten doorkregen en voelden
toen zelfs hier in Schoonrewoerd de spanning
enorm stijgen. Uiteindelijk kwam na de storm
weer bericht binnen. De moeder van Florian
stuurde door: [15:18, 13-3-2018] Brouwer
Anne Marie: Hallo, van Facebook een berichtje
van Enora over de storm. Met heel veel details
over alles dat je graag al die tijd al wilde
weten. En Florian had trouwens keukendienst
tijdens de storm.
“Het begon in één van de laatste dagen van
februari. Kapitein Sam riep ons bijeen voor
een ‘achterdekje.’ Hij vertelde dat we ergens
in de komende dagen in een depressie terecht
zouden komen. ‘’Het gezellig en leuk cruisen

in de Cariben is afgelopen jongens, dit is de
eerste keer deze reis dat jullie echt wind zullen
zien.’’ Hij legde ons rustig uit wat dat in zou
gaan houden en wat we konden verwachten.
De eerste nieuwe regels werden al per direct
ingesteld; behalve in bed heeft iedereen ten
alle tijde schoenen aan, dit is zodat je dan
makkelijk naar buiten kan om te helpen. Op
het midden- en voordek mag je alleen nog
met toestemming van een bemanningslid
komen. Een dag later al, tijdens mijn
avondwacht, sloten we alle ventilatieluiken en
was het midden- en voordek verboden terrein
geworden voor iedereen die geen wacht had.
Ook werden de ra-zeilen extra ingepakt.
Inmiddels gingen we ook al zo schuin dat
er een was-verbod was, het
douche-verbod volgde al snel.
Ik liep netjes langs de hoge kant
naar beneden voor een extra
trui toen de eerste monstergolf
over de brug heen kwam,
ik was doorweekt en hallo
nieuwe regel; de wacht heeft
verplicht een zeiljas, zeilbroek
en zeillaarzen aan!
Toen ik wakker werd gemaakt
voor mijn ochtendwacht was
het inmiddels verboden voor
mensen die geen wacht hadden
zich buiten te begeven. Alle
waterdichte
deuren
waren
dicht. Een verplicht tuigje
zorgde ervoor dat je niet door
een golf werd meegesleurd. Na
mijn ochtendwacht kwam ik
erachter dat het leven binnen,
achter die waterdichte deuren
gewoon
doorging.
Terwijl
de arme keukendienst hard doorbeukte,
probeerden de meesten school te doen. Laptops
waren verboden wegens valgevaar. Zo nu en
dan vloog er een boek, een schoen, een beker,
een persoon of wat dan ook door de salon.
Terwijl we met windkracht zeven op drie
zeiltjes rustig met tien knopen van golven van
een meter of vier afsuften, hoorde je binnen
alles kraken, kopjes rinkelen en wind suizen.
Wij kwamen binnen, helemaal ingepakt in
zeilpak en volledig doorweekt. Iedereen van de
schoolploeg vroeg: “Hoe was het? Is het leuk? Is
het eng?” Ik voelde me net een beroemdheid.”
Fien en Florian vertellen over andere momenten
waarop er iets ‘mis’ ging door een golf of een
onverwachte beweging. De laptops van Pascal
stonden op een speciale manier weg gestouwd,
maar vielen toch een keer uit hun bergruimte.

Op een keer vloog een heel krat met flessen
olie door de ruimte, “… spekglad was het toen
en overal lag glas en je moest je al overal aan
vasthouden om te kunnen lopen.” Ook unieke
en prachtige ervaringen komen langs: “We
hebben gezwommen op de open oceaan. Ik
wilde dat zo graag.” Fien vertelt het. “Toen
was er een dag met een vlakke zee en ik zei
tegen de kapitein: Nu kan het. Hij vond het
een groot risico, maar het mocht. We lieten
een lijn in het water zakken, daar moesten
we ons aan vasthouden. Zo’n bijzondere
ervaring…” Natuurlijk waren de ontmoetingen
met dieren van de zee ook heel speciaal. “We
zagen dolfijnen, Minke whales die met het
schip speelden en een haai.”

Enkele keren las ik in de berichten over
‘scheepsovername’. Wat is dat precies?
Florian: “Dan nemen de leerlingen/jongeren
alle taken over. We hebben dat een keer of
vijf meegemaakt. Gedurende 4 tot 5 dagen
doen we alles zelf: navigeren, zeilen zetten,
koers uitzetten, wachtlopen, koken, alles. De
laatste keer was in het Kanaal: een drukke
scheepvaartroute, dus dan moet je goed weten
wat je doet.” Er klinkt trots in zijn stem als hij
hierover vertelt. Voor de verschillende functies
op het schip moet iedereen dan solliciteren.
Dat betekent: nadenken over jezelf: waar ben
ik goed in? Wat wil ik leren? Welke taak vind
ik leuk? Of welke verantwoordelijkheid durf ik
aan? En nadat de taken zijn verdeeld wordt
uiteraard ook feedback gegeven over waarom
je niet op een functie bent gezet waarop je

solliciteerde. Heel leerzame en soms ook
confronterende processen.
School
Kom je daar eigenlijk wel aan toe, aan
schoolwerk? Heb je daar wel zin in? Wie zit
je achter je broek dat je huiswerk maakt,
hoe gaat dat aan boord van een schip? Deze
vragen spelen steeds door mijn hoofd. In de
verhalen, die echt over elkaar heen buitelen,
er is zoveel verteld dat ik niet alles kan
opschrijven en bijhouden, ook in die verhalen
komen de woorden school en schoolwerk
steeds terug. Het houdt de jongelui zeer
bezig. Fien verwoordt het zo: “Het heet niet
voor niets: School at sea. Dat betekent dat
ook dat schoolwerk moet lukken! School is een
essentieel onderdeel van het project.”
Maar makkelijk is het niet. Er is niet voor
elk vak een aparte docent. Je moet veel zelf
uitzoeken, zelf plannen, zelf begeleiding
vragen. Vooral dat plannen geven ze beide
aan als een heel belangrijk, maar moeilijk
punt. Elke school heeft voor haar student een
toetsprogramma opgesteld. Er worden toetsen
meegegeven, maar ook wel later doorgemaild.
Er worden soms onderwerpen samengenomen
en de aftoetsing met een meer overkoepelende
toets gedaan. Ieder heeft op zijn/haar eigen
school 1 contactpersoon gedurende de reis.
Fien meldt: “Ik liep echt achter. Er was zoveel
afleiding, ik kwam niet toe aan effectief
studeren. Toen ik terug was, moest ik nog
33 toetsen doen! Ik zag het niet meer zitten.
Maar mijn schoolbegeleider heeft me erdoor
getrokken en het vertrouwen uitgesproken dat
ik het best kon. Ik heb het gered, maar ik heb
echt knoerthard moeten werken.” Ook Florian
had het zwaar. “Mijn tijd goed besteden, dat

was lastig.” Op 25-12 schrijft
Florian aan zijn ouders:
“We hebben net een paar dagen
van heeel veeeel school gehad.
Ze hadden een lijst gemaakt
met mensen die achterliepen
op de 33% van de toetsen. Dat
waren er 20 waaronder ik dus.
Dus net 4 dagen school gehad
en vanavond gaan de wachten
weer normaal in. Alleen ik zit
in ploeg 1, die school heeft. Dus
ik heb 6 dagen school. Best kut
maar ben er wel blij mee want
nu loop ik veel beter bij.” Hij
merkt dat ritme hem helpt:
“Maar toen ik eenmaal een
ritme had, lukte het wel. Ik vond het fijn te
ervaren dat er veel kon: na een uur studie
mocht je best even een uur naar buiten. In het
ritme van de wachten, kon je ook ’s nachts
studeren. Uiteraard konden en mochten we ook
samenwerken. Er was nog een meisje dat het
vierde jaar deed en soms kon ik haar toetsen
als proeftoetsen voor mezelf gebruiken.”
Eenmaal terug moesten ze beide erg wennen.
Wat gaat school dan traag, zoveel herhaling…
En medeleerlingen begrijpen niet wat een
bijzondere tijd je hebt gehad. “Op het schip
was altijd iets te doen en nu zat ik thuis op de
bank… dat was zo raar, ” zegt Fien.
Allebei hebben ze het schooljaar gered. Ze
zitten nu vol advies voor anderen: over het
plannen van het schoolwerk en over effectief
studeren. Adviezen die ze zelf ook gekregen
hebben, maar die pas gaan leven als je het
meemaakt.
Wat vast staat: ze hebben veel meegemaakt!
Het heeft hen zelfstandiger gemaakt en sterker.
Het was uniek en daarmee ook best lastig om
over te dragen, om anderen te laten begrijpen
wat je hebt gedaan/ervaren. “Ik had ook niet
zoveel tijd,” zucht Fien, ”om te vertellen, want
ik moest zo hard studeren toen ik terug was!”
Ze hebben het gedaan. 6 maanden zonder
ouders weg uit je bekende wereldje. En ze
hebben bewezen dat de slogan van School at
Sea waar is: Er is er maar 1 die het avontuur
tot een succes kan maken: jij!
Jolanda & Hans Lemcke
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Kirstie Kuipers
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HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440

DE SCHOONREWOERDSE
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CRYPTOFILIPPINE
Quizfilippine 127

Alleen voor echte speurders!
Beantwoord de onderstaande
vragen door te speuren op de
pagina’s in deze Klepper. Alle
antwoorden zijn te vinden in
de advertenties. Als de puzzel
goed is opgelost, onstaat er
in de balk een bezienswaardigheid. Gelijke cijfers zijn
gelijke letters. Succes!

1. Wie heeft bekroonde
kwaliteit? (8) 2. Hoe heet de
winkel waar je welkom bent?
(2,10) 3. Wat mag er gezien
worden op de Dorpsstraat?
(6) 4. In welke straat kun je
je administratie laten verzorgen? (9) 5. Als je tot vier kan
tellen, wie kan je dan bellen?
(10) 6.Wie adverteert er met
totaal onderhoud? (4) 7. ...
met zorg. (8) 8. Waar begint
prettig wonen? (5) 9. Waar
zijn de prijzen gezond? (10)
10. Waar kun je je plastic
doppen inleveren? (2,10) 11.
Wat doe je bij Versluis? (4,4)
12. Wat is de garantie achter
het cafe? (9)
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De prijswinnaar 126 is:

MARJAN DE BRUIJN, DIEFDIJK 38
De prijs wordt thuisbezorgd.
Gefeliciteerd!

WIN EEN GRATIS PEDICURE
BEHANDELING BIJ
PEDICURE MET ZORG!
Stuur vóór 2 januari 2019 het antwoord,
uw naam en adres op naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl Kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook
inleveren via de brievenbus. Prins
Bernhardstraat 8, Schoonrewoerd.

www.pedicuremetzorg.nl
pedicuremetzorg@hotmail.com

Kirstie Kuipers
Kalverweg 15
Schoonrewoerd

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

* aangifte BTW
* 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

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

15.

16.

17.

18.

1. Naam: Mirjam den Hertog
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Adres: Masada 19.
Geboortedatum: 26 oktober 1978.
Geboorteplaats: Rotterdam.
Beroep:
Activiteitenbegeleidster.
Tegenwoordig heet dat Medewerker
Welzijn. Verder ben ik al 11 jaar gastouder,
maar daar komt het einde van het jaar een
einde aan. En heb ik samen met Paula van
Vliet een taartenbedrijf: Taartenmakery.
Getrouwd met: Henri den Hertog.
Kinderen: 3: Rindert van 11, Karsten van
9 en Karlijn van 5.
Huisdieren: geen.
Hobby’s: taarten maken, lezen.
Leuk in je werk: de bewoners, of de
kinderen een fijne dag te bieden.
Iets wat je vervelend vindt aan
je werk:
dat je soms wel meer wil
bieden, maar dat dat niet kan. Soms
door de tijdsdruk, maar soms ook door
de kwetsbare ouderen zelf. Soms sta je
machteloos.
Lievelingsmuziek: opwekkingsmuziek,
Sela, Matthijn Buwalda enz.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: ‘Wie is de mol’ vind
ik erg leuk, vooral omdat je zulke mooie
beelden van het land ziet, waar ze zijn.
‘Boer zoekt vrouw’ vind ik ook erg leuk.
Favoriete lectuur/boeken: ik heb alle
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boeken van Karin Kingsburry, ze worden
ook regelmatig bij me geleend. Ik lees
graag zulke romans. Verder vind ik het
tijdschrift Jenthe erg leuk en de Eva.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
ik vind het een sport om soms alle ballen
in de lucht te houden :-). Ik ga als het
uitkomt graag zwemmen, maar ik doe
niet aan teamsport.
Lievelingseten: ik vind de buitenlandse
keuken erg lekker, denk aan lasagne,
spaghetti, nasi, wraps en Pilaf.
Mooiste auto: natuurlijk onze Zafira :-).
Nee, als ik echt mag kiezen, kies ik denk
ik nog steeds voor de Volkswagen Golf.
Maar daar zullen mijn kinderen het vast
niet mee eens. Ik hoor hier thuis vaak
over een Tesla.:)
Mooiste/leukste vakantieland: stuur
mij maar naar Italië....
Favoriete vakantiebesteding: ik ben
een keer op Bonaire en Curaçao geweest,
dat was fantastisch. Ik zou ook nog wel
een keer naar Aruba willen.
Wat vind je van politiek: daar houd ik
me eerlijk gezegd niet zo mee bezig
Welke krant lees je en waarom juist
deze: Het Kontakt.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Door te trouwen met
Henri... hij is hier geboren.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: Ik zit het bestuur van
het Ouderenkontakt van Schoonrewoerd
en ik zit in de commissie die de Vakantie
Bijbel Club ieder jaar organiseert in het
dorpshuis. Verder probeer ik hier en daar
mensen te helpen die wat hulp nodig
hebben.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
mijn eigen achtertuin. Nee, hoor gekheid.
Ik vind natuurlijk de wiel erg mooi!!
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de
plek waar 1 keer per jaar de botsauto’s
staan.
Wat mis je in Schoonrewoerd: een
verzorgingshuis.
Leuk aan Schoonrewoerd: mooi dorp,
met veel activiteiten!
Wat vind je vervelend en waarom: ik
vind het vervelend als mensen snel een
oordeel vormen. Geef elkaar de kans uit
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te leggen, waarom je bepaalde dingen
doet, zoals je ze doet. Geef elkaar de
ruimte daarin en leer van elkaar.
Waar ben je trots op: op mijn man en
kinderen.
Waar heb je spijt van: dat ik na mijn
MDO-opleiding niet doorgegaan ben naar
de SPH.
Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die tijd maken voor
een ander, omzien naar een ander.
Vrijwilligerswerk doen, op welk gebied
dan ook.
Wat is je hartenwens en waarom:
dat mijn kinderen op mogen groeien tot
stabiele persoonlijkheden, met een hart
dat een ander helpt en met een hart dat
op God gericht is.
Voor het laatst gehuild: toen we
hoorden, dat onze vriendin ernstig ziek is.
Leukste jeugdherinnering: varen in
de boot langs de molens van Kinderdijk,
picknickmandje mee en roeien maar.
Droomvakantie: wat ik al eerder noemde,
ik zou wel eens naar Aruba willen.
Wie wil je nog eens ontmoeten: ik zou
het eigenlijk niet zo weten.
Waar maak je je boos over: oneerlijkheid
Waar ben je blij mee: met mijn gezin,
mijn familie en vrienden, misschien cliché,
maar ik ben er oprecht blij mee. Ook dat
we als gezin in vrijheid mogen wonen.
Waar heb je moeite mee: met nee
zeggen.
Welke hoop koester je: dat we gezond
mogen blijven.
Goede eigenschap: zorgdragen voor
een ander.
Slechte eigenschap: soms te snel mijn
conclusies trekken.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: bij mijn gezin, familie,
vrienden, kerk en de Noachschool.
Waar maak je je het meest zorgen
over: over de kinderen denk ik. Als je
denkt aan de toekomst....
Je wint 1 miljoen euro wat ga je ermee
doen: ik win eigenlijk nooit iets, maar dan
zou ik denk ik toch een vrijstaand huisje
kopen, goede doelen steunen en de rest
apart zetten voor studies van de kinderen.
Gouden tip voor de Klepper: ik vind
de klepper leuk zoals hij is, wel zijn er
veel dorpsgenoten met een eigen bedrijf/
bedrijfje misschien leuk om eens een
rubriek daaraan te wijden, dat ze kunnen
vertellen wat ze doen.
Wat
moeten
de
inwoners
van

Schoonrewoerd echt van je weten:
dat ik lekkere koffie heb, dat ze welkom
zijn (alleen niet allemaal tegelijk).
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou
zijn:
de
leegstaande
school
ombouwen tot verzorgingshuis met een
ontmoetingsplek. En een speeltuin aan
onze kant van het dorp.
49. Vraag van Jan Willem Bel (50
vragen vorige keer): Je maakt
van die prachtige taarten; heb je
wel eens taart gemaakt die je om
een speciale reden is bijgebleven?
Haha, leuke vraag Jan Willem... Ja, er
zijn taarten die bijblijven. Soms omdat ze
gewoon leuk gelukt zijn, soms omdat we
er juist erg tegen op zagen bijvoorbeeld.
Maar ook wel eens, omdat we gewoon
veel lol hebben als we samen bezig zijn.
Eén taart is in het bijzonder bijgebleven,
maar daar vertel ik niets over, dat heb
ik met Paula afgesproken... hihi. Verder
heeft eigenlijk iedere taart een eigen
verhaal, kan komen door wat het moet
worden, het kan komen door hoe de taart
aan gevraagd is, het kan ook komen
omdat er tijdens het bakken of opmaken
iets mis ging enz. Het blijft in ieder geval
erg afwisselend. Iedere taart is uniek!
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Dennis Doeser.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Je woont nu een
poosje in Schoonrewoerd. Op een heel
mooi plekje. Hoe is voor jullie de keuze
voor Schoonrewoerd tot stand gekomen
en hoe bevalt het hier?

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Het is -eindelijk- herfst geworden. Buiten
staat nu nog veel, prachtig gekleurd blad aan
de bomen, maar dat zal ook snel afvallen. Het
wordt weer natter, er zijn mistige ochtenden
en het wordt kouder.
Binnen in De Schaapskooi is veel warmte:
gezelligheid en prachtige beelden op de
donderdagavonden. Kijk op de website naar
het hele programma, maar hierbij alvast een
greep uit de lezingen van december:
13 december – Natuurfotografie in
Schotland, Leo Vogelenzang. Leo vertelt
zelf: “Van huis uit ben ik bioloog, om
precies te zijn biologiedocent en als zodanig
werkzaam geweest in het westen van het
land. Na vervroegde pensionering heb ik zo
snel mogelijk de drukke Randstad verlaten en
woon nu in het zuidwesten van Drenthe. Een
prima stek voor een natuurliefhebber, want
hier begint de natuur bij wijze van spreken bij
de achterdeur.
Het is ruim 45 jaar geleden dat ik de eerste
schreden zette op het avontuurlijke pad
van de natuurfotografie, waardoor ik mijn
belangstelling voor de natuur en de beeldende
kunst op een creatieve manier kon combineren.
Het onderwerp van mijn fotografie is eigenlijk
alles wat de natuur aan moois te bieden heeft,
behalve onder water, want daar kom ik niet.
Dus het landschap met zijn details en de
planten en dieren die er in leven.”
Over de lezing zegt hij: “Natuurfotografie in
Schotland: hoewel de Nederlandse natuur
een belangrijk deel van mijn werkterrein
vormt, maak ik ook regelmatig buitenlandse
fotoreizen. Vooral de noordelijke landen, zoals
IJsland, Scandinavië en Schotland met hun
ruige landschappen, snelle weersveranderingen
en rijkdom aan planten en dieren, maar ook
Spanje en Frankrijk behoren tot mijn meest
geliefde reisbestemmingen. Schotland is een
van mijn geliefde reisbestemmingen, omdat
ondanks het feit dat het toerisme de laatste
jaren wel erg is toegenomen, er toch nog
veel gebieden zijn waar je als natuurfotograaf
onbelemmerd je gang kunt gaan. Het zijn
vooral de kustgebieden die mij het meest
aantrekken… Onze reis begint op de Farne
Islands, even ten zuiden van Schotland en

beroemd om zijn kolonies van zeevogels. Dan
langs de oostkust naar boven. Vervolgens
steken we door naar het westen en noorden.
In het uiterste noordoosten nemen we de
ferry naar de Orkney’s, waar we de eilanden
Mainland, Westray en Hoy bezoeken. Ten slotte
zakken we via de westkust van Schotland weer
af naar het zuiden, naar de Hebriden met de
eilanden Skye en Mull als eindbestemming.”
27 december – ‘Noord, Zuid, Koud, Warm’
Jack Folkers. Vóór de pauze varen we van
Zeeland naar Spitsbergen, waar we onderweg
ook Fair Isle, Mousa en Jan Mayen Fair Isle
aandoen. Onderweg zien we naast de vele
zeevogels ook een aantal zeezoogdieren:
walvissen, dolfijnen, walrussen en ijsberen.
Op Spitsbergen zelf zien we, naast rendieren
en poolvossen, grote aantallen kleine alken,
sneeuwgorzen en sensationele beelden van
baltsende rosse franjepoten.
Na de pauze gaan we, om ons op te warmen,
maar ook om wat meer kleuren te zien,
naar Afrika. Met name Gambia, maar ook
Oeganda en Rwanda komen aan bod. Van
bijeneters tot bataleurs, van berggorilla’s tot
boomklimmende leeuwen.
Jack Folkers reisde van 2005 tot 2008 over
5 continenten, meer dan 30 landen, maakte
honderdduizenden foto’s en zag gedurende
die reis meer dan 3500 soorten vogels. Maar
daarnaast ook andere natuur; vele reptielen,
insecten en zoogdieren kruisten zijn pad.
Momenteel is hij uitgever bij de KNNV Uitgeverij
en woont hij in het landelijke Tienhoven.
Naast zijn dagelijkse werk is hij reisgids bij
BirdingBreaks, een reisbureau gespecialiseerd
in natuurreizen.
Naast deze heerlijke avonden is het ook leuk
om even rond te kijken in de winkel voor een
leuk cadeautje. Juist in deze tijd is dat extra
aantrekkelijk. Ook voor kerstpakketten kunt
u terecht bij de natuur- en vogelwacht. Kijk
op de website of kom gewoon even langs om
mogelijkheden te bespreken.
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed
begin van 2019,
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht
www.natuurcentrum.nl

BLITTERSWIJK

SCHOONREWOERD

Burg. Jhr. Hoeufftlaan 10B
4132EB Vianen
0347-372391
info@denbesten-woninginrichting.nl
www.denbesten-woninginrichting.nl

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

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Dordtse huis te koop
Is het een herenhuis? Is het een kasteel?
Of is het de meest chique bouwkeet van
de Nederlandse geschiedenis? Eén ding is
zeker: het grote huis met een majestueus
uitzicht over de Wiel van Bassa aan de
Diefdijk in Schoonrewoerd staat, na eeuwen
onbereikbaarheid, nu voor iedereen te koop.
Voor een artikel in AD Rivierenland onderzocht
ik onlangs de geschiedenis van het Dordtse
huis. Eeuwenlang was dit huis van het
Waterschap en werd het gebruikt om de Diefdijk
te onderhouden. Voor menig wandelaar die
een ‘Rondje Wiel’ wandelt is het een idee om
bij weg te dromen: om daar te wonen. Nu kan
het. Mits je wat geld hebt natuurlijk. Het ZuidHollands Landschap is eigenaar van het pand
maar wil er vanaf omdat de onderhoudskosten
erg hoog zijn geworden. Wie het huis koopt,
blijft wel erfpacht betalen omdat de grond in
het bezit blijft van het Zuid Hollands Landschap.
Dat het Dordtse Huis deze naam heeft
gekregen, komt omdat het bestuur van
het waterschap Alblasserwaard, dat de
verantwoordelijkheid tot onderhoud van de
dijk had, zetelde in Dordrecht. Het belang van
een gezonde Diefdijk was groot voor Holland.
Kosten noch moeite werden dan ook gespaard
om het water uit de Betuwe tegen te houden.
In het statige Dordtse Huis vergaderden en
overnachtten de heren van het waterschap
als ze de Diefdijk kwamen inspecteren. De
gebeeldhouwde wapens van Holland en de
Alblasserwaard staan nog altijd in de voorgevel
gebeiteld. Het is een van de weinige panden
die op de dijk is gebouwd. Andere huizen die
er al stonden toen de dijk nog lager was, zijn

een beetje verstopt geraakt achter de steeds
hoger opgehoogde dijk.
Eeuwenlang stonden in het Dordtse huis
de kruiwagens opgeslagen voor het geval
deze nodig waren om gaten in de dijk te
dichten. Het huis was door de eeuwen
heen van het Waterschap en bedoeld als
plaats waar overleg werd gevoerd over het
onderhoud van de dijk.
Ten tijde van de eerste wereldoorlog
deed het huis dienst als slaapplek voor
soldaten die gelegerd lagen op de Diefdijk
als onderdeel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. In krantenarchieven is te lezen
dat de soldaten zich prima vermaakt
hebben tijdens die mobilisatieperiode.

Voornamelijk
door
de gezelligheid en
de gastvrijheid van
de boeren van de
Diefdijk.
Hoewel
het
huis
vanaf de dijk niet
zo heel groot lijkt,
is het toch groter
dan verwacht. De
achterkant is namelijk
een enorm gebouw.
Onderin woonde tot
veertig jaar geleden
de familie Verwolf
waarvan de nazaten
nu de toepasselijke
naam
‘Van
Dijk’
dragen. (Maar ook
Collee en Middelkoop.)
Het Waterschap verkocht het Dordtse huis
in 1969 aan het Zuid Hollands Landschap.
Deze stichting restaureerde het gebouw in
samenwerking met de familie Burgers van de
houtzagerij in Leerdam.

Familie Verwolf
Meneer Burgers, de zoon van de oprichter van
de houtzagerij, is er tot zijn dood in blijven
wonen. Daarna werd het huis anderhalf jaar
bewoond door een huurder, nu staat het te
koop.
Meer informatie over de verkoop van het huis
is te vinden op de website van de makelaar:
www.landelijkvastgoedonline.nl

TE HUUR
Wij hebben een luxe 6-persoons
chalet op bungalowpark “Bospark” in
Beekbergen op de Veluwe te huur.
“Jip” staat op een rustig park aan de
rand van het bos op 300m afstand van
de Loenense waterval.
Het park heeft veel voorzieningen
waaronder o.a. een overdekt zwembad,
tennisbaan, restaurant, winkel, speeltuin,
pannenkoekenhuis, en midgetgolf.
's Zomers is er een animatieteam voor de
kleintjes. Boek nu vast uw vakantie en bel
voor informatie, beschikbaarheid en
prijzen naar Hans en Janny Ippel,
telefoon 0345-641976
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

Gijs Kool

Kunstwedstrijd
Maar liefst 75 kunstzinnige mensen uit Leerdam
en omstreken hebben zich ingeschreven voor
de kunstwedstrijd ‘Holland herinnerd’.
Alle inzendingen zijn te bekijken in de
showroom bij Van der Wal interieuradviseurs
in Leerdam. De winnaars worden vrijdagavond
30 november door de jury bekendgemaakt.
Dit jaar wordt ook de ’Van der Wal Publieksprijs’
uitgereikt. Bezoekers aan Van der Wal kunnen
hun voorkeursstem uitbrengen en zo een
kunstwerk nomineren voor deze prijs.
De kunstwedstijd, die dit jaar voor de 3e keer
georganiseerd werd, is een initiatief van het
Leerdams Kunsternaars Collectief.
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ADVERTENTIES

KOEKENBAKKER

BUURTZORG

KUNSTWEDSTRIJD

DANKDAG

KWETSBARE JONGEREN

DIABETESFONDS

NATUURFOTOGRAFIE

FILMAVONDEN

PUZZEL

IN MEMORIAM

ROMMELSCHUUR

INTOCHT

SCHOOL AT SEA

JACK FOLKERS

SCHOOLONTBIJT

JUBILEUM

SCHOOL OP SEEF

KERSTBOOM

STRAATVERSIERING

KERSTMARKT

WINTERSFEER

Atelier

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

-------------------------------------

Voor Wij
Rietenen Pannendaken
verzorgen
voor u;

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

De volgende diensten kunnen wij leveren:
• Camera inspectie incl. vegen en rapportage
(beperkt)
•Kledingreparaties
Het verwijderen van nesten
e.d.
•Machinaal
Het vegen van
uw
kanaal
Borduren
• Vonkenvanger leveren en plaatsen
• Uw schoorsteen opvoegen en het loodwerk
Feestkleding
kinderen
vernieuwen
•Verkleedkleding
Een schoorsteenkanaal leveren en plaatsen
• Het frezen van een kanaal

(Baby) Kado artikelen

Keuken- en badtextiel
Fournituren
-------------------------------------

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

Alleen op afspraak
Zijlkade 31, Nieuwland
Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
0613
–0345
939486
Telefoon:
79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32

info@denhartogschoorsteenvegers.nl
www.deknopendoos.nl

Oranjevereniging
Na uren vergaderen begint de feestweek van
volgend jaar toch echt vorm te krijgen . Er zijn
al veel straten druk bezig om hun straat er
met de feestweek erg leuk uit te laten zien.
Wij als bestuur zijn ook druk met het regelen
van verschillende activiteiten. In deze Klepper
lichten we alvast een tipje van de sluier op.
Dat kunnen jullie hieronder lezen.

Ledenvergadering
Onze
ledenvergadering
wordt
dit
jaar
gehouden in de kleine zaal van het dorpshuis.
Hier worden de activiteiten van het afgelopen
jaar doorgenomen en wordt de inhoud van de
feestweek bekend gemaakt. Komt allen op 17
januari 2019, om 19.30 uur staat de koffie en
thee voor jullie klaar.

Straatthema’s
Eerst nog even aandacht voor het volgende:
Als je als straat nog niet meedoet en je wilt
dit graag, maar je bent niet zo handig of
hebt weinig tijd hebt om avonden te klussen,
kijk dan eens met elkaar op Marktplaats.
Gebruik hierbij de zoektermen feestpalen of
straatversiering; hier staan veel verschillende
thema's die je kant en klaar kunt huren. Want
wat is er nu leuker dan dat ons hele dorp van
25 april t/m 4 mei leuk verlicht is. De volgende
thema's zijn bij ons bekend:
Ik hou van Holland, ooievaars, camping,
Masada beach, winter, Amsterdam, dierentuin,
sport en spel, indianen, Schoonrewoerdse
markt, struinen door de tuinen, feest.
Als je een thema door wilt geven, dan kan dat
bij Anca Spronk op Kalverweg 27.

Reünie
Wij willen jullie vragen om dit onder de
aandacht te brengen bij oud-inwoners van
Schoonrewoerd. Want wat is er nu leuker om
mensen weer eens te ontmoeten die al jaren
geleden uit ons mooie dorp zijn weggegaan.

Programma feestweek
Nu alvast een tipje van wat we allemaal gaan
doen volgend jaar.
• Bingo avond
• 3 feestavonden (wie er komen precies is op
het moment van schrijven nog niet bekend,
maar we houden rekening met de behoefte
van het hele dorp, dus er zit voor iedereen
iets tussen.)
• Laser gamen
• Reünie
voor
Schoonrewoerders
en
oud-Schoonrewoerders.
• Tentdienst
En de rest blijft nog een verrassing tot aan de
ledenvergadering.
Lampionnenoptocht
Op donderdagavond 31 januari houden wij
onze jaarlijkse Lampionnenoptocht.
Deze
begint om 18.30 uur vanaf het dorpsplein. Hier
is ook een kraam aanwezig waar je je lampion
en benodigdheden kunt kopen, dus geen nood
als je er geen hebt. Na afloop van de optocht
is er voor iedereen warme chocolademelk en
wat fris te drinken. Bij heel slecht weer (regen)
gaat deze optocht niet door.

Deze reünie is op 4 mei en begint om 15.30 uur.
Hier staat gezellig samen zijn centraal. Heerlijk
met elkaar iets drinken en eten, herinneringen
ophalen van vroeger. Op deze toch speciale
dag is er ook aandacht voor de Tweede
Wereldoorlog. Hier staan 2 inwoners van
Schoonrewoerd centraal. De invulling hiervan
blijft een verrassing. Op deze speciale dag
houden we natuurlijk rekening met Nationale
dodenherdenking; dit kunt u allemaal live
volgen op een scherm en daarna zingen we
gezamenlijk het Wilhelmus en drinken we een
kopje koffie/thee of fris. Hierna sluiten we dan
ook gelijk de feestweek af. Aan deze reünie
zijn wel kosten verbonden. Zodra bekend
is hoeveel dit zal zijn, wordt dit gedeeld via
Facebook. U kunt zich opgeven voor deze avond
op info@oranjeverenigingschoonrewoerd.nl of
via telefoonnummer 06-30754472.
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor
hun bijdrage elk jaar weer. Wat is het ook
fijn dat er veel van jullie vrijwilliger voor ons
willen zijn; bedankt dat we altijd een beroep
op jullie kunnen doen. Daarnaast willen we
ook iedereen bedanken die strooizout heeft
gekocht; met dit geld kunnen we leuke
activiteiten in de feestweek organiseren.
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen
en alle goeds voor het nieuwe jaar. We hopen
elkaar weer te kunnen ontmoeten bij onze
activiteiten.
namens de Oranjevereniging:
Agnita, Lia, Rik, Francis, Anne en Anca

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
INSTALLATIEBEDRIJF

* 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

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

centrale verwarming
Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Genieten!

Het OuderenKontakt

De Landwinkel en stichting het Ambachtsplein
openen op zaterdag 15 december hun deuren.
Zet alvast in uw agenda!

De activiteiten van Het Ouderen Kontakt zitten
er weer op voor dit jaar!
Onze laatste activiteit was de mandarijnenverkoop. Deze werd georganiseerd om een
deel van de dagreis, die we deze zomer
weer willen maken met elkaar, te kunnen
bekostigen. Hartelijk dank voor het kopen van
deze lekkernij.
De volgende activiteit zal de Nieuwjaarsreceptie zijn. Graag nodigen we de ouderen
van Schoonrewoerd, daarmee spreken we de
dorpsgenoten van 60 jaar en ouder aan, om
op 9 januari 2019 met ons het nieuwe jaar in
te luiden, met een gezellig samenzijn en een
heerlijke maaltijd.
De uitnodiging krijgt u tussen kerst en oud en
nieuw door de deur. Wees welkom!

Proef en beleef de wintersfeer in Landwinkel
van Buuren Fruit. 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.

Het Ouderen Kontakt

Buurtzorg Leerdam Oost
Nijverheidsstraat 12A
leerdam2@buurtzorgnederland.com

Natuurlijk hebben we een ruim assortiment
om het tijdens deze feestelijke dagen, ook bij
u thuis gezellig te maken. Proef en geniet.
Stichting Ambachtsplein Schoonrewoerd
Zaterdag 15 december a.s.
zijn er weer leuke activiteiten
voor jong en oud op het
ambachtsplein. Ervaar ijzer,
hout en vuur. Geniet van wat
lekkers en de sfeer!
Het ambachtsplein is open van 11.00 uur t/m
16.00 uur.
Tot dan
Zegt het voort!

Buurtzorg Leerdam Oost heeft een eigen
kantoorruimte! Wij zijn een zelfstandig
werkend team, dat aan huis zorg levert. Wij
werken in Leerdam Oost, centrum, Acquoy,
Rhenoy en Schoonrewoerd.
Buurtzorg Leerdam Oost is 24/7 bereikbaar op
06-12011534.

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

Intocht
Sinterklaas

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!

15. Mijn favoriete muziek:
Rap/HipHop
16. Mijn favoriete broek:
Trainingsbroek
17. Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Instagram
18. Het leukste in het dorp:
De Foodmaster
19. Dit wil ik worden:
Constructie bankwerker / Lasser
20. Dit moet anders in het dorp:
De snelheid van het verkeer in het
dorp moet omlaag.
21. Tip voor jongeren: Blijf jezelf dr zijn
al anderen genoeg
22. Volgende vragen aan:
Rick Terlouw

1. Naam: Endy Rijneveld
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Leeftijd: 17
Broers/Zussen: Elise en Guerline
Rijneveld
Hobby’s: Voetballen
School: ROC Midden Nederland Tech
College Opleiding: Constructie Plaatbewerking
Leukste vak op school: Constructie
Ik heb een hekel aan: Ruzie
Mijn favoriete sport: Voetbal
Ik kan geen dag zonder: Slaap
Ik lust geen: Courgette
Ik ben gek op: Spareribs
Ik word kwaad als: Ik de schuld krijg
van iets wat ik niet gedaan heb
Een slechte eigenschap van mezelf:
Ik ben lui
Mijn favoriete vakantie:
Ben nog nooit op vakantie geweest

za. 8 december
9.00 – 13.00 uur

Overheicop 1, Schoonrewoerd.

U bent van harte welkom!
Koffieterras, taart/cake,
erwtensoep, broodjes hamburger.

Kerstbloemstukjes
Kerstschuurtje met kerstartikelen
Commissie De Rommelschuur
Geref. Kerk Schoonrewoerd

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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
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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!

Lingemuzikanten bij het Ouderenkontakt
Als Mari Kers er niet was geweest… dan was
er misschien helemaal geen optreden van
de Lingemuzikanten geweest! Mede door
het enthousiaste verhaal van Mari over de
kwaliteiten van deze groep muzikanten en de
gezellige sfeer die zij met zich meebrengen
werden zij door Het Ouderenkonktakt
uitgenodigd om voor onze ouderen te komen
spelen tijdens onze najaarsactiviteit.
Het was des te leuker doordat dit uit meer
dan 25 mensen bestaande orkest gedirigeerd
wordt door onze dorpsgenoot André van der
Leest. (Wie kende deze kwaliteit van hem?)
De avond werd gehouden op 3 oktober, en wij
dachten dat er wel veel mensen geïnteresseerd
zouden zijn om een optreden van dit
Egerlander orkest bij te wonen. Tenslotte
vinden er in Duitsland in deze tijd van het jaar
ook veel Oktoberfeesten plaats, waar deze
muziek veel gehoord wordt en het er vaak erg
gezellig aan toe gaat. Zo werd mij door enkele
dorpsbewoners verteld.
Egerländer muziek is een specifieke muziekstijl
die na de 2e wereldoorlog is ontstaan in een
gebied in de Böhemen. Deze stijl wordt ook
wel Böhmisch genoemd. De muziek bestaat
voornamelijk uit marsen, polka’s en walsen,
die op een specifieke, Böhmische manier
gespeeld moeten worden. Met name de
bekende musicus Ernst Mosch heeft na de
oorlog met zijn orkest de Egerländer muziek
erg populair gemaakt. Het is een muzieksoort
waar niemand aanstoot aan zou kunnen nemen,
het is gezellige meezing- en luistermuziek en
voor de liefhebber eventueel ook dansmuziek.

De avond werd jammer genoeg matig bezocht,
maar de zaal was voldoende gevuld om het
gezellig te laten zijn. En gezellig werd het!
André bleek niet alleen goede muzikant, maar
ook een goede zanger en spreekstalmeester.
Hij had er duidelijk plezier in om voor eigen
publiek te spelen.
De aanwezige mensen genoten ruim twee
uur van prachtige, gezellige en soms
melancholische klanken, afgewisseld met zang
en er werd zelfs een walsje gemaakt door een
paar helden. Voor wie had willen gaan en niet
geweest is, die heeft echt iets gemist!

Dank aan Mari Kers, van wie we achteraf
hoorden dat zijn broer ook meespeelde in het
orkest, en dank aan André van der Leest en
zijn geweldige orkestleden.
Akkie Langerak
namens Het Ouderenkontakt

Nieuws van de Dorpsvereniging

Grote opkomst en levendig debat over
belangen kleine kernen
Een grote opkomst en een levendig, inhoudelijk
debat kenmerkten de verkiezingsbijeenkomst
in ons dorp op 6 november jl. Voor het debat
waren woordvoerders van alle acht politieke
partijen aanwezig. Allen probeerden hun
antwoorden te laten aansluiten op wat zij in
het dorpsplan hadden gelezen.
Alle politici hadden het dorpsplan gelezen
wat hen van tevoren was toegestuurd. “ Dat
zien we niet overal in Vijfheerenlanden. Er is
duidelijk veel werk verricht om de mening van
de Schoonrewoerders te peilen en dat om te
zetten in acties.”
Tijdens de avond kwamen naast praktische
punten ook vragen aan de orde, zoals: Wat
betekenen de politieke partijen voor de
kleine kern Schoonrewoerd als de gemeente
Vijfheerenlanden een feit is? Op welke manier
kunnen zij het dorp steunen met voorzieningen
die het dorp leefbaar houden? De antwoorden
varieerden uiteindelijk niet zo heel veel. Alle
partijen gaven aan dat ze wilden luisteren
naar en samenwerken met de burgers; dat
ze allemaal duurzame oplossingen willen voor
zorg en welzijn.
Een aantal uitspraken:
• “Benut de kracht van de kerken die in
Schoonrewoerd aanwezig zijn” (Arie Keppel,
SGP)

• “Als
zorgcentrum
zien
wij
een
dienstencentrum inclusief zorg in het dorp.”
(André van der Leest, VVD)
• “We willen investeren in de mogelijkheid
voor neveninkomsten voor agrarische
ondernemers, bijvoorbeeld zorg, recreatie
en streekproducten.” (Erik van Doorn,
Groen Links)
Over glasvezel kwam op een vraag van een
van de bewoners nog een discussie op gang.
De partijen waren het niet eens over welke
partij deze voorziening zou moeten aanleggen
en eindigden met een gelijk spel. In het
kamp voor de commerciële partij zaten: VVD,
ChristenUnie en CDA. In het kamp van het
burgerinitiatief zaten Vijfheerenlanden Lokaal,
Groen Links en PvdA. SGP leek te twijfelen en
D66 hield zich op de vlakte.
Aan het einde van de avond waren zowel
debatleider Jos van den Berg als diverse
politici goed te spreken over de avond. “De
beste avond tot nog toe. Goeie opkomst en
het was een echt goed politiek debat.”
Aanpassingen snelheid Dorpsstraat /
wegversmallingen
Inmiddels zijn de beide toegangswegen
voorzien van een versmalling die ervoor zorgt
dat de snelheid van het inkomende verkeer
vanaf de provinciale weg afgeremd wordt. In
het donker is deze versmalling nog niet goed te
zien, dat hebben we gemeld aan de gemeente
en dit wordt opgepakt.

De aanpassing van het kruispunt bij de
kaasfabriek levert veel positieve reacties
op. Uit ‘de wandelgangen’ horen wij dat de
aanpassing van het kruispunt bij het café
minder positief is uitgepakt. Met name de
cirkel - is het een rotonde of niet - en de
onoverzichtelijke voorrangssituatie vanuit de
Kalverweg, met geparkeerde auto’s strak op
de hoek, worden genoemd als belangrijkste
aandachtspunten. We zullen dit in de evaluatie
met de gemeente opnemen. Wij maken ons
ook zorgen over hoe de verkeerssituatie gaat
worden als het HOVO-terrein volledig bewoond
zal zijn. De aansluiting van dit terrein voor
zowel in- en uitgaand verkeer is via de kop van
de Kerkweg gepland. Dit hebben we al eerder
besproken met de verkeersdeskundigen van de
gemeente, maar een andere route voor het inen uitgaande verkeer is helaas niet mogelijk.

Versieren kerstboom 15 december
Wat al jaren een traditie is, willen we ook
dit jaar voortzetten: de kerstboom versieren
op het Kerkplein. Dit jaar zal dat gebeuren
op zaterdagmiddag 15 december a.s. en we
hopen weer veel dorpsbewoners te mogen
ontmoeten. De kinderen mogen vanaf 16.30
uur komen knutselen en vanaf 17.00 uur is
iedereen welkom. Uiteraard zorgen wij weer
voor een hapje en drankje. Zie verder de
poster in deze Klepper.

Sinterklaasintocht 2018
Wat een geweldige dag was het weer voor alle
kinderen in ons dorp. Zaterdag 24 november
brachten de Sint en zijn Pieten weer een
bezoek aan Schoonrewoerd. Iets dat vast is
opgevallen: er was dit jaar geen rondgang door
het hele dorp, maar deze beperkte zich tot één
kant. Door de uitbreidingen van de afgelopen
jaren en de komst van de Ooievaarszoom zijn
wij genoodzaakt de route aan te passen. Het is
niet mogelijk om alle straten door te wandelen,
voor de kinderen maar ook de muziek wordt
het dan te lang. We gaan het ene jaar links
van het dorp rond en het andere jaar rechts.

Locatie zitelement bekend!
De gemeente Leerdam wordt vanaf 1 januari
2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Als
afscheid biedt de gemeente Leerdam de
kernen Kedichem, Schoonrewoerd, Oosterwijk
en Leerdam ieder een blijvend zitelement in de
buitenruimte aan. Deze zitelementen kunnen
gezien worden als een punt waar je met elkaar
in gesprek kunt en waar we stilstaan bij de
historie.
De oproep aan inwoners voor ideeën voor het
ontwerp en de locatie van de zitelementen
leverde aardig wat reacties op. Na het
stemmen kwam de volgende locatie uit de bus:
in Schoonrewoerd bij de tunnel Overheicop.
De ontwerpster gaat de aangedragen ideeën

Nieuwe wijkagent
We hebben weer een nieuwe wijkagent, zijn
naam is Marcel van Nieuwpoort en te bereiken
onder het volgende telefoonnummer 09008844. Ons is niet duidelijk of dit weer een
tijdelijke situatie is, daarover worden wij
verder niet geïnformeerd.

voor het ontwerp als inspiratie gebruiken voor
de zitkunstwerken.
Op dinsdag 18 december om 19.00 uur onthult
het college het zitelement in Schoonrewoerd.
Op dat moment wil zij ook afscheid nemen van
de inwoners. Maandag 17 december neemt
het college afscheid in Oosterwijk en Kedichem
en op donderdag 20 december in Leerdam.
Uiteraard ben je van harte welkom om op één
van deze dagen afscheid te nemen. Zet je de
data vast in je agenda?
Ondergrondse containers
We attenderen u er nog even op dat bij de
ondergrondse vuilcontainers alleen huisvuil
gebracht mag worden. Het is verleidelijk om
allerlei ander groot afval erin te gooien maar
daar is de container (en ook de auto die hem
komt legen) niet tegen bestand. Groot/zwaar
afval kan iedere dag ingeleverd worden bij de
gemeentewerf in Leerdam.
Ook staan er weer bladcontainers, deze zijn ook
echt alleen bedoeld voor bladeren, snoeiafval
moet in Leerdam ingeleverd worden.
Privacy beleid Dorpsvereniging
Schoonrewoerd
Vanwege
de
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)
heeft
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd
een
privacyverklaring
vanwege
het
gebruik
van persoonsgegevens. Persoonsgegevens
zijn:
naam,
adres,
geboortedatum
oudste lid van het gezin, e-mailadres, en
bankrekeningnummer met tenaamstelling

(voor
uw
lidmaatschapsbetaling).
Deze
gegevens worden door nieuwe leden zelf
opgegeven via een aanmeldingsformulier.
DVS verstrekt geen gegevens aan derden,
tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Zodra de relatie
met dorpsvereniging Schoonrewoerd door
leden wordt beëindigd, worden deze gegevens
verwijderd.
Mocht u vragen of een klacht hebben
inzake uw privacy en de wijze waarop
Dorpsvereniging Schoonrewoerd uw gegevens
gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar
dorpsverenigingschoonrwoerd@gmail.com
U kunt ook een van de bestuursleden hierop
aanspreken.
Tot slot
Vanaf 1 januari 2019 horen wij dus bij de
gemeente Vijfheerenlanden samen met 15
andere kernen en in totaal 55.200 inwoners.
Ook voor DVS zullen er ongetwijfeld zaken
gaan veranderen maar hierop is ons bestuur
wel voorbereid. Wij blijven gewoon de
belangen van ons dorp behartigen en proberen
de leefbaarheid te behouden.
Wij wensen u een hele fijne en gezellige
decembermaand en feestdagen om met
familie, vrienden of buurtbewoners door te
brengen.
het bestuur van DVS
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

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

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

Atelier

Openingstijden:

Dinsdag- en Donderdagmorgen
9.00 uur tot 12.00 uur

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

•
•
•
•
•
•

Mob. (0613) 939486

Kledingreparaties
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.

Verkooppunt voor Woord en Daad van:
- Koffie, gemalen en bonen
- Postzegels
- Chocolaadjes in luxe doosje
Inleverpunt voor plastic doppen t.b.v. opleiding geleidehonden

margreet klijn

massagepraktijk

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

Ik wandel in gedachten
Zo gaat het als ik de wandeling voor u schrijf.
Ik ga in gedachten de paden langs en denk
terug aan het weer: was er wind of scheen
de maan, was er mist, was het koud? Hebben
we nog iets bijzonders gezien? Ik probeer het
gevoel van die wandeling terug te halen en aan
u door te geven. Ik hoor soms terug van u, de
lezers: dat u het fijn vindt om de wandeling
te lezen en in gedachten mee te lopen. Zo
wandelen we eigenlijk drie keer: in het echt, in
gedachten al schrijvend en u al lezend.

gevoel van: wat hebben we veel mooie dingen
samen meegemaakt en samen opgebouwd.
Zo zit ik in gedachten wat te mijmeren, dat
hoort bij deze tijd van het jaar: even stilstaan,
even terugdenken… Zij is nu elders vast ook
weer bezig met Kerst en wij zijn hier weer
druk met het instuderen van de kerstliederen
voor de komende kerstsamenkomst. Het is fijn
om terug te denken aan hoe goed het toen
was. Het geeft vertrouwen in de toekomst en
ik merk direct dat ik me al enorm verheug op
die avond die komt.

Voor deze Klepper moet ik denken aan een
kerstsamenkomst een paar jaar geleden. Toen
zongen we een lied dat begint met deze regel:
“Ik wandel in gedachten…” Het was een mooie
samenkomst met ds. Gerlinde, die dit lied had
aangedragen. Terwijl ik daaraan terugdenk,
merk ik dat ik haar mis met dat zachte, dankbare

Maar voor het maandagavond 24 december is,
is er nog een hoop te doen en daarover wordt
o.a. overlegd op onze ‘wandelavond’. Daarom
is dit stukje dus niet zoals u gewend bent. We
lopen wel, maar niet letterlijk. We lopen met
de voorbereidingscommissie meermaals het
programma door. In gedachten
lopen we naar het kerkgebouw,
stellen we ons voor hoe we het
projectkoor
gaan
opstellen,
we klimmen de trap alvast op
naar het orgel om te kijken of
24 december 2018
daar genoeg plek is voor de
muzikanten, we bedenken waar
we de posters gaan ophangen.
Iedere maandagavond wandelt
een groep naar de oefenruimte
voor het projectkoor.
Hervormde Kerk Schoonrewoerd, aanvang 21.30 uur

uitnodiging

kerstsamenkomst
Thema:

kerstprojectkoor

Wees niet bang

o.l.v. Willemdirk
van den Berg

orgel

Ard-Jan Kaan

enkele muzikanten

John Arendonk (trombone)
Maria Louise van Dijk (hoorn)
Dick Kers (trompet)
Lotte van der Poel (saxofoon)

voorgangers
J. van den Berg-Kersbergen
Ds. E. van der Poel

Van harte welkom!
Luister live mee of kijk terug via kerkdienstgemist.nl

Ik wandel in gedachten… ik
beleef elke stap drie keer, omdat
ik terugkijk, me verheug op en
verlang naar dat waar we naar op
weg zijn en straks, straks is het
zover… “Ik wandel in gedachten
in Gods geboortehuis, gezegend
zijn de nachten van kerst, hier
ben ik thuis. Mijn hart vergeet de
wereld van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus’ kribbe, geloof
is mijn geluk.”
In 2019 hoop ik u weer veel mee
te nemen naar mooie gebieden,
naar sfeervolle landschappen.
Deze laatste wandeling dit
jaar in De Klepper blijft een
wandeling in gedachten, mooie,
warme, dankbare gedachten, ik
wens ze u toe.
Jolanda Lemcke

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De
Kraanvogel
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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!

alles wat we dit jaar uit Zijn hand hebben
gekregen. En dat is veel! Nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes, nieuwe juffen, nieuw leven,
gezondheid, een plein om op te spelen, eten en
drinken... Allemaal dingen om dankbaar voor
te zijn. Daarom is het goed om daar met de
kinderen bewust bij stil te staan. We deden dat
aan de hand van de themamap van de HGJB.
Het thema was: Alles geef ik U! (n.a.v. Markus
12: 41 – 44 over de gift van de weduwe)

Het is herfst in Schoonrewoerd. De wind waait
inmiddels door de (bijna) kale bomen. Soms
schijnt de zon heerlijk en genieten we daarvan.
Ineens is het koud geworden en spreken we
over een Siberische winter… wie weet… 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. Hier kunt u
lezen wat zich in de afgelopen periode op de
Noachschool heeft afgespeeld. Ik kan 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!
Dankdag en schoolontbijt
Op woensdag 7 november was het dankdag.
Op school dankten we de Heere God voor

In verschillende kerken in ons dorp werd in de
diensten aandacht gegeven aan dit thema. De
leerlingen kregen ook een dagboekje rondom
dit thema mee naar huis. Op de dankdag
hebben we eerst met alle leerlingen ontbeten
op school, het schoolontbijt. De leerlingen
mochten zelf kiezen in welke klas ze gingen
eten. Een aantal leerlingen van groep 8 hebben
juf Carola geholpen met smeren van brood
voor de kleuters. Het was een fijne, leerzame
en gezellig morgen met elkaar! Met dank aan
de middenstand van Schoonrewoerd!
Aan het eind van de morgen zijn de
boodschappen opgehaald die we met elkaar
hadden verzameld voor de Voedselbank in
Leerdam. Ook op deze manier hebben we onze
dankbaarheid laten zien.
Kerstviering 2018
Op D.V. donderdag 20 december is de
kerstviering van de Noachschool in de
Dorpskerk van Schoonrewoerd. Het thema dit
jaar is ‘Bijzonder’. U kunt, als u dat wilt, de
viering live volgen via www.kerkdienstgemist.
nl. Fijn om ook op deze manier met elkaar
verbonden te zijn!

de ouders zelf actie konden ondernemen. Ook
was deze morgen Fietskees (u weet wel, de
fietsenmaker van de Dagwinkel) aanwezig om
de keurders instructie te geven.
Op initiatief van de Schoolcommissie is er
namens hen, de Medezeggenschapsraad en
de School op Seef commissie een brief naar
de ouders gestuurd over het parkeren bij het
halen en brengen van kinderen op de Kerkweg
voor en na schooltijd. Door de groei in
leerlingaantal en toch ook wel de gemakzucht
bij ouders ontstaan er steeds meer onveilige
situaties op de Kerkweg. In de brief vragen
de commissies de ouders alleen met de auto
naar school te komen als het echt niet anders
kan en om de auto veilig neer te zetten in de
parkeervakken van de K&R strook. Ik heb er
bij de gemeente op aangedrongen de vakken
op de Kerkweg opnieuw te schilderen, omdat
deze inmiddels vervaagd zijn.

School op Seef
Op vrijdag 17 oktober zijn de fietsen van de
leerlingen van groep 6 t/m 8 gecontroleerd.
Nu de dagen steeds korter worden en deze
kinderen toch vaak op de fiets onderweg zijn
leek het de verkeerscommissie een goed idee
om de fietsen van deze leerlingen te controleren.
Met hulp van een aantal ouders werden alle
fietsen op veiligheid beoordeeld: banden,
verlichting, remmen, stand van het zadel, het
stuur, de bel en nog meer. Elke leerling kreeg
van zijn fiets een keuringsrapport mee, zodat

Terugblik op het project Wereldrond
Een rondje wereld in Schoonrewoerd…
Wat hebben we met elkaar genoten van het
project Wereldrond: De grote, verlichte,
wereldbol in de hal, de presentaties van de
leerlingen, de toneelstukjes, de knutselwerkjes,
de projectavond, de aankleding van de school,
het mooie weer, de sfeer en gezelligheid, het
heerlijke eten en ga zo maar door. De leerlingen
en leerkrachten werken in een projectweek
nog meer ontwikkelings– en ervaringsgericht
dan anders. Met de leerlingen hebben we
vragen gesteld bij ons land of werelddeel
en met elkaar zijn we op zoek gegaan naar
de antwoorden op deze vragen. Meestal

We hebben € 500,- voor
nieuwe korfbalpalen op
het plein besteed en we
hebben € 750,- aan de
MAF gedoneerd. Eline
Verrips heeft ons veel
verteld over het werk
van de MAF. Fijn dat er
zo veel dorpsgenoten
een kijkje zijn komen
nemen op onze school!

vonden we het antwoord, maar soms ook
niet. En vaak vonden we andere interessante
wetenswaardigheden op onze zoektocht naar
de antwoorden.
De projectavond is dan de kers op de taart. Ook
letterlijk… wat waren er weer mooie en lekkere
taarten gemaakt door de kinderen en ouders.
De bezoekers haalden, bij binnenkomst in de
hal een paspoort, waarop ze in alle groepen
een stempel konden halen. Zo maakte elke
bezoeker en heuse reis langs alle continenten.
Ook de ouderraad was helemaal in stijl,
American Style, compleet met Vrijheidsbeeld
en in cowboyoutfit werden de hamburgers,
hotdogs en slush puppies verkocht. De
opbrengst van de projectavond was € 1250,-.

Kerk-schooldienst
Op 14 oktober hebben
we in de drie kerken
van
Schoonrewoerd
een kerk-schooldienst
gehouden.
In
de
voorbereiding hebben
de drie kerken 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: ‘Door
dik en dun… Vriendschap vieren!’ Aan de hand
van de geschiedenis uit Markus 2 vers 1 t/m 12
van de vier mannen die hun verlamde vriend
bij de Heere Jezus brengen… Door het dak!
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. De
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 dit jaar nog
meer mensen dan vorig jaar! 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!
Peuterspeelzaal De Klimaap
Inmiddels gaat de tijd verder. Het leerlingaantal
op school groeit. Op 1 oktober van dit jaar
telden we 168 leerlingen. Volgend schooljaar
is de prognose 170 leerlingen. Dit betekent
dat we, met ingang van dit schooljaar, 7
groepen hebben. De school is daarvoor te
klein. Dit betekent dat, in goed overleg met
elkaar, de peuterspeelzaal en buitenschoolse
opvang vanaf 1 januari in de voormalige
Regenboogschool gehuisvest zijn. In de
kerstvakantie zal de verhuizing plaatsvinden.
Zodra de ruimte van de Klimaap leeg is, zal
een van de kleutergroepen intrek nemen in
het lokaal.
Onderwijs van de toekomst
21st century skills: onmisbaar voor ieder
opgroeiend kind!
Computers, iPads, laptops en smartphones
maken een belangrijk onderdeel uit van ons
leven. Onze kinderen groeien ermee op. Om
je kind goed voor te bereiden op zijn of haar
toekomst wordt er bij ons op school aandacht
besteed aan het leren van 21e eeuwse
vaardigheden, of op z’n Engels, de 21st
century skills.
Alle 21e-eeuwse vaardigheden op een rijtje:
• Samenwerken
• Communiceren
• Creativiteit
• Probleemoplossend vermogen
• Kritisch denken
• ICT-basisvaardigheden
• Sociale- en culturele vaardigheden
• Informatievaardigheden
• Mediawijsheid
• Computational thinking
• Zelfregulering
De 21st century skills zijn belangrijk omdat
de wereld constant verandert. Het is aan ons
om hierin mee te bewegen en onze kinderen
zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
toekomst.
Door de digitalisering hebben we toegang
gekregen tot een brede, nieuwe wereld: de
digitale wereld. Deze wereld heeft haar eigen
normen en waarden. Een stukje mediawijsheid
is dan essentieel, immers je kunt niet alles op

internet geloven. Daarbij gaat de ontwikkeling
van technologie steeds sneller en dat maakt
onze samenleving dynamischer en flexibeler.
Met de 21st century skills worden de
Noachschoolleerlingen daar zo goed mogelijk
op voorbereid.
De vaardigheden sluiten naadloos aan op
het toekomstbeeld van je kind(eren). Het is
belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren
om te gaan met technologie. Hoe werkt het?
Wat kun je ermee? Waar moet je op letten?
Hoe kun je die in je voordeel gebruiken?
Doordat steeds meer werk geautomatiseerd
wordt en robots bepaalde banen overnemen,
is de voorspelling dat er in de toekomst meer
behoefte komt aan ‘mensen’-werkers en
mensen met specifieke kennis. De 21e -eeuwse
vaardigheden als samenwerken, creativiteit,
sociale- en culturele vaardigheden zijn voor
opgroeiende kinderen dan ook onmisbaar.
Een mooie zoektocht om de kinderen hierin
‘mee te nemen’ als christelijke school. Welke
keuzes maak je hierin vanuit Bijbels oogpunt?
Met geloof, hoop en liefde! Ook dan geldt ons
motto: Zorg voor iedereen!
Met vriendelijke groeten namens het team,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

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

Activiteitenkalender
december
8 december
13 december

9:00 - 13:00 uur
20:00 uur

20:00 uur
10:00 - 15:00 uur
11:00 - 16:00 uur
vanaf 16:30 / 17:00 uur
18 december
19:00 uur
15 december

20 december		
21 december
vanaf 18:00 uur
24 december
16:00 uur
21:30 uur
27 december
20:00 uur

Kerstmarkt bij De Rommelschuur
Dialezing ‘Natuurfotografie in Schotland’, Natuur- & Vogelwacht,
in de Schaapskooi
Boekverfilming ‘The Leisure Seeker’, bibliotheek Leerdam
Landwinkel in wintersfeer
IJzer, hout, vuur, sfeer en lekkers op het Ambachtsplein
Kerstboom versieren, DVS, op het dorpsplein
Onthulling zitelement en afscheid college gemeente Leerdam, bij
de tunnel Overheicop
Kerstviering Noachschool
Ophaaldag oud papier (op vrijdag!), Hervormde kerk
Kerstmusical op het dorpsplein
Kerstsamenkomst in de Hervormde kerk
Dialezing ‘Noord, Zuid, Koud, Warm’, Natuur- & Vogelwacht, in
de Schaapskooi

januari
9 januari		
19 januari
19:30 uur
22 januari
vanaf 18:00 uur
24 januari
20:00 uur
31 januari
18:30 uur

Nieuwjaarsreceptie, Het Ouderenkontakt
Ledenvergadering Oranjevereniging in het Dorpshuis
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Boekverfilming ‘Light Between Oceans’, bibliotheek Leerdam
Lampionnenoptocht Oranjevereniging, start vanaf het dorpsplein

februari
21 februari
26 februari

Boekverfilming ‘The Dressmaker’, bibliotheek Leerdam
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk

20:00 uur
vanaf 18:00 uur

maart april mei
21 maart
20:00 uur
25 april t/m 4 mei		

Boekverfilming ‘Dorst’, bibliotheek Leerdam
Feestweek, Oranjevereniging

-

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
E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl

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

