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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer achtennegentig
We schrijven 2013, een nieuw jaar met nieuwe
plannen, vele wensen en als dan in februari
dit nummer van De Klepper op de mat valt,
zijn er al plannen vastgelopen, zijn er al goede
wensen verloren gegaan. Zo snel kan dat gaan.
De gymzaal in Schoonrewoerd is voorlopig echt
van de baan. Heel jammer, maar op dit moment
een vaststaand feit. Zowel de Dorpsvereniging
als de scholen schrijven erover. Tijdens de
kerstsamenkomst in de Hervormde Kerk
hadden we met elkaar een fijne avond. U kunt
er in deze Klepper over lezen. Bij het weggaan
wensten we elkaar goede feestdagen en alvast
veel goeds in het nieuwe jaar. Niemand kon
vermoeden dat dominee G. van den Berg-de
Haan vroeg in het nieuwe jaar in het ziekenhuis
belandde. Inmiddels is zij voor verder herstel
naar De Hoogstraat in Utrecht overgebracht.
Na alle schrik is er nu veel om dankbaar voor
te zijn.
Het jaar is nog jong en er staan gelukkig nog
vele plannen overeind: een nieuwe kapsalon
in ons dorp, lees het interview met Maresa de
Jong. Verbouwingen en verbeteringen bij Ad de
Jong, onze Dorpswinkel. De Oranjevereniging
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rept in haar stukje nog over de Koninginnedag,
maar dat wordt – weten we inmiddels- een
Koningsdag. Ook daar zal men al stevig in
overleg zijn om nieuwe plannen te maken.
Men denkt daar ook al verder vooruit: in 2014
komt er weer een feestweek en u wordt allen
van harte uitgenodigd om daarover alvast na
te denken. In de vorige Klepper schreef ik:
In juni 2013 komt Klepper nummer 100 uit.
Daar willen we een heel bijzonder nummer van
maken. Allereerst wordt dit een Klepper die
geheel in KLEUR wordt uitgegeven! Ook over
de inhoud zijn we al druk aan het nadenken.
Heeft u ideeën ? Schrijf, mail of bel ons. Want
De Klepper wil een blad voor, en vooral van de
Schoonrewoerders zijn.
Voor de mensen met goede voornemens ,
jawel die zijn er echt nog, publiceren we in
deze Klepper het (complete) inzamelschema
voor afval, oud papier en plastic. Bovendien zit
er een overzicht bij van vele andere zaken die
overbodig kunnen zijn in uw huishouden, maar
nog heel waardevol voor anderen. Waar je dat
dan kwijt kan? Kijk maar goed op de pagina:
Gooi niet weg, spaar mee voor goede doelen
en belast daardoor het milieu minder!
Ook nummer 98 bevat weer veel lezenswaardige artikelen uit diverse bronnen: u
kunt lezend meewandelen in de sneeuw,
u maakt nader kennis met Cornelis van
de Kraats en met Samantha Scheer. Dhr.
Bikker kijkt met ons terug op zijn reis naar
Roemenie, op ijspret in vroeger dagen met
de SIA en op de ontwikkelingen betreffende
de bevolkingsopbouw van ons dorp. Mevr.
Van de Vis-den Hartog schrijft over haar
passie: vrijwilligerswerk bij Huis ter Leede. De
commissie BWK van de Hervormde kerk meldt
dat de plannen voor het echte werk in de kerk
(verbouwing en herstel) in zicht gaan komen
dankzij de inzet van en de deelname aan de
vele acties, waarvan zij enthousiast verslag
doen. Foto’s van de ijspret bij de scholen maken
dit nummer tot een echt winternummer.
We wensen u veel leesplezier en we hopen
op goede ideeën voor nummer 100. Nog 1
nummer te gaan…
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 99 is vrijdag 22 maart. Klepper
99 zal rond 12 april worden bezorgd.

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

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
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Vrijwilligerswerk in Huis ter Leede
Na zestien jaar betaald werk te hebben gedaan
in Huis ter Leede mocht ik met 60 jaar met de
VUT (O.B.U.) Ik heb er heerlijke jaren gehad,
maar het was wel kei- en keihard werken in de
huishouding.
En dan? Dan ben je met de VUT, dan ga je
mensen missen. Want wat zijn ze leuk en lief,
die oudjes (de meeste). Ik weet nog dat ik nog
maar kort in Huis ter Leede werkte en twee
dames een gezellig gesprek hadden. Ik hoorde
het zo’n beetje aan. De meeste oude mensen
zijn wat doof en praten daardoor hard: “We
hebben er een nieuwe bij, heb je ze al gezien?
’t Is een hele dikke, hoor en ze heeft ook
nog een gekke naam: Chris, da’s toch een
mannennaam?” Tja zo’n introductie behoeft
verder geen commentaar.
De eerste week werkte ik bij een meneer uit
Asperen. Er hing een groot schilderij aan de
muur met daarop de kerktoren van Asperen.
Dus ik zei: “Meneer, volgens mij komt u uit
Asperen.” Hij zei: “Hoe weet je dat?” Ik
vertelde hem dat bij mijn ouders thuis ook
zo’n schilderij in een kleinere vorm in de gang
hing en dat ik de toren herkende. Toen vroeg
hij hoe ik heette. Ik vertelde dat ik van mijn
eigen naam Den Hartog heette. En weet je
wat hij toen zei? “Dan ben jij er een van de
spekkies.”(dat was onze scheldnaam, maar
op dat moment voelde het als een erenaam).
Eigenlijk is dat toch hartstikke leuk. Dat ging ik
al snel enorm missen.
Dus was de stap naar vrijwilligerswerk snel
gezet. Zo kon ik toch weer met oude mensen
werken. Op de afdeling voor mensen die
dementerend zijn bijvoorbeeld. Daar deed ik
‘s morgens het ontbijt met de mensen. Een
aantal mensen at in de huiskamer en wie liever
op zijn eigen kamer wilde ontbijten, brachten
we het ontbijt op de kamer. Meestal aten we
met vijf of zes mensen in de huiskamer. Altijd
was er dan brood of pap met melk of thee.
Er was een meneer die bestelde ’s morgens
altijd drie sneeën brood met worst, één beker
melk waar de kou vanaf is en een kom thee
“waar ik m’n bek niet aan verbrand.” Ja, zo zei
hij dat echt!
Na het eten las ik dan vaak met hen een stukje
uit de Bijbel en gingen we danken. Daarna
zongen we altijd een paar versjes samen.
Oude bekende versjes wisten ze vaak nog heel
goed, hoe erg in de war ze verder ook waren.

Bijvoorbeeld ‘Daar ruist langs de wolken…’ Op
een keer was er een zoon van een mevrouw
op bezoek die zei: “Mevrouw, er ruist helemaal
niks langs de wolken.” Ik vroeg hem: “Hoe weet
u dat? Bent u daar dan wel eens geweest?”
Discussie gesloten!
Wat later ben ik weer wat anders gaan doen.
Op vrijdagavond is er altijd een weeksluiting.
Dan komt er een predikant of spreker uit de
regio. Met een groep van vijf vaste vrijwilligers
brengen we dan de mensen die naar beneden
willen in de grote zaal. We blijven dan bij
hen tijdens de korte kerkdienst. Na de dienst
drinken we samen koffie met wat lekkers.
Vervolgens brengen we de mensen weer terug
naar hun kamers.
Regelmatig ga ik met vier andere dames op een
middag wat papierwerk verzendklaar maken.
We moeten dan zo’n duizend enveloppen
vullen met vier A-viertjes. Eigenlijk doen we
dat steeds met dezelfde vier dames en sinds
kort hebben we er één heer bij. Dat is altijd
erg gezellig. Je leert elkaar goed kennen en
dat is leuk.
Het is fijn om ook eens wat voor een ander te
doen. Ook al krijg je daar geen salaris voor.
Want laten we goed beseffen dat er een tijd
aan kan breken dat een ander voor ons klaar
moet staan om ons te verzorgen. Het werk
dat we als vrijwilligers doen en de gezelligheid
die we brengen wordt vaak erg gewaardeerd.
Eens per jaar krijgen we van Huis ter Leede
een etentje aangeboden. Dan zijn we met alle
vrijwilligers bij elkaar. Heel gezellig!
Heeft u zelf die dit leest, een uurtje of wat
over? Denk er eens over na om wat te gaan
doen. U bent van harte welkom. Gelukkig zijn
er al meerdere mensen uit ons dorp die klaar
staan voor hun medemens.
Dit is dan een klein stukje over het
vrijwillgerswerk in Huis ter Leede, dat ik met
zoveel plezier doe.
Chris v.d.Vis-den Hartog

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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Wandelen in wit
Misschien moet ik deze pagina gewoon wit
laten. Zonder woorden… want zo ervaar je
een wandeling in de sneeuw, met een heldere
lucht, prachtig maanlicht, scherpe schaduwen
en bijtende vorst het beste. Echt geen woorden
kunnen beschrijven wat we hebben ervaren
tijdens de volgende wandeling. Maar zo werkt
het niet in De Klepper. Dus ik ga toch een
poging doen…
Eerst drinken we koffie en we twijfelen. “Zullen
we wel gaan? Het is zo guur…” Ja, we laten
ons niet kennen. Bergschoenen aan, dikke jas,
sjaal om, muts op en handschoenen aan, dan
moet het toch kunnen. We parkeren de auto
helemaal aan het eind van De Buurt. Het is
doodstil als we uitstappen. Onze voeten kraken
in de sneeuw.

We zetten er stevig de pas in. Het fietspad
in de richting van Leerdam willen we nemen,
maar het verschil tussen fietspad en grasland
ernaast is niet te zien. We strompelen een
paar keer van het randje af. Goed dat we
stevige schoenen aan hebben. Onze adem
maakt wolkjes en mijn bril beslaat als ik stevig
uitadem. Praten doen we maar niet: zo koud.
De wangen trekken strak en de lippen voelen
al snel droog en kwetsbaar aan. We lopen niet
alleen met onze voeten, de neus loopt mee.
Om ons heen is alles wit, schijnbaar oneindig
wit. Het maakt het landschap vreemd. Voor ons
zijn wat lichten zichtbaar van een boerderij,
maar zelfs het dak is wit en steekt niet af. Met
z’n drieën maken we veel herrie: al dat krakend

stappen. Ik moet denken aan die mop van die
olifant en de muis. Een muis en een olifant
lopen over een houten brug. Zegt de muis
tegen de olifant: “Wat stampen we, hè?” Ik
moet grinniken in mezelf en voel mijn onderlip
barsten, oei, dat wordt een kloof. Straks goed
smeren met lippencrème, dat had ik eigenlijk
al moeten doen voor we weggingen.
De kale bomen steken met hun takken in de
lucht scherp af tegen de onbewolkte lucht.
Sterren twinkelen en de maan geeft heel veel
licht. Het is helemaal niet donker met die
heldere maan en al dat reflecterende wit. Onze
schaduwen lopen een beetje kromgebogen
met ons mee of lopen wij ook wat krom om ons
klein te maken en zo warmte vast te houden?
Schaduwen tijdens een avondwandeling in

januari? Ja, echt. We zwaaien met de armen
en doen een soort snelwandelen, dat houdt ons
goed warm. Weer schiet een van ons met de
voet naast het onzichtbare fietspad. Bijna een
verzwikte enkel. Voorzichtigheid is geboden. En
de mobiel bij de hand… de mobiel? “Ik heb hem
in de auto laten liggen.” Diepe zuchten, want
dit is niet de eerste keer dat we iets vergeten
zijn als we al zo lekker op weg zijn. Soms
liggen de veiligheidsvestjes nog achterin, dan
weer ligt de verrekijker nog op de achterbank.
Tja, terug of niet? De auto staat erg verlaten,
daar is vast niemand, maar als er nou net toch
één iemand met nare bedoelingen… vanaf zo’n
gedachte lopen we niet meer rustig. We keren
om en gaan terug.

De wind in de rug nu, dat loopt veel fijner.
Overal in de sneeuw zijn sporen te zien: van
fietsbanden, van vogels, van een haas en onze
eigen voetstappen. In de verte kijken gaat nu
beter zonder de wind in onze tranende ogen,
maar in het wit is verder geen beweging te zien.
Een verstild geheel. Uiteraard is er niemand bij
de auto, mobieltje dus gewoon nog voorin.
We pellen onze mandarijn af (altijd halverwege
een wandeling). Daarvoor moeten de handschoenen uit en dat valt erg tegen. Snel, snel
pellen en eten en dan heel snel die vingers
weer in hun hoesjes. Ook de mobiel gaat nu
mee. We gaan nog een stukje linksom in de
richting van Hei- en Boeicop. Het eerste stukje
lijkt gestrooid: het pad is kaal. Dat loopt niet
lekker: het is onverwacht glad en het kraakt
niet zo fijn. Gelukkig wint de sneeuw al snel
terrein. De schaduwen van de bomen vallen
diagonaal over de sneeuwweg, er ontstaat een
raar patroon. We lopen tot halverwege, tot het
sluisje en de ingesneeuwde bank. Het water
van de vaart is dichtgevroren. Verderop is nog
een klein stukje open water, maar geen vogels
te zien. We gaan terug naar de auto, nu echt.
Tijd om binnen op te warmen bij de kachel.
Hans & Jolanda Lemcke

Kerstsamenkomst
24 december 2012
Na weken van voorbereiding was het zover:
de kerstsamenkomst in de Hervormde Kerk
te Schoonrewoerd. Het koor ‘Zout’ was weer
omgevormd tot projectkoor: dat betekende
een
stevige
aanwas
van
enthousiaste
stemmen. Er stonden hele mooie liederen
op het programma. De kerk stroomde vanaf
21.00 uur snel vol.
Thema van het samenzijn was: ‘Geboren met
een doel’. Het was fijn om daar zo met elkaar
te zijn, om met zovelen te zijn. Dominee R.
Eisinga heette ons welkom. We zongen de
bekende kerstliederen: Komt allen tesamen, O
kom, o kom, Immanuel en natuurlijk het Stille
nacht, heilige nacht met een prachtige intro op
het orgel door de organist ArdJan Kaan.
Dominee G.van den Berg-de Haan legde in
de meditatie een mooi verband tussen het
kindje Jezus, een kind geboren met een doel
en ons leven. Wij, anno 2012, wat is ons doel?

Waar gaan we voor? Wie willen we zijn? Hoe
groot of klein ons doel ook is, we hoeven het
niet alleen te doen, we hebben een krachtig
voorbeeld, een sterke helpende hand. Daarbij
past nederigheid en daarover zongen we in: Ik
kniel aan uwe kribbe neer.
En daarbij past ook blijdschap en dat was
hoorbaar in de prachtige Messiah Christmas
Suite in een arrangement van Tom Fettke,
gebaseerd op de Messiah van George F. Händel.
Het projectkoor vertolkte onder leiding van
Polien Fijan en met begeleiding van Johannes
Kaldeway dit prachtige muziekstuk.
De solopartij werd gezongen door Gijs Kool.
Tijdens het oefenen waren we als koor zo
verrast door de zuivere stem van Gijs dat we
menigmaal vergaten verder te zingen. Tijdens
het optreden op 24 december zongen we vol
overgave:
“De glorie van de Heer
zal geopenbaard worden.
Alle mensen zullen het samen zien.
Want de mond van de Heer
heeft het gesproken:
een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven.
En de heerschappij
zal op zijn schouders rusten.
En zijn naam zal zijn:
Wonderbare Raadsman, Machtige God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.”
Na het Ere zij God, waarbij dominee Gerlinde
dwarsfluit speelde en Daniela viool was de
samenkomst afgelopen, maar het samenzijn
zeker niet. We kunnen terugkijken op een goede
voorbereiding en een prachtig geheel. Met
dank aan alle medewerkers en voorbereiders.

Pedicure & Schoonheidssalon
MARIEKE
NU OOK BIJ U AAN HUIS!
Uw voeten hebben heel wat te dragen,
verzorg ze daarom goed, maar vergeet
ook uw gezicht niet!
Bel voor een pedicure en/of
schoonheidsbehandeling
0345 - 641561

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud
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Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

Voor al uw woonwensen
*RUGLMQHQ9ORHUEHGHNNLQJ/DPLQDDW%HGGHQ
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Hoveniersbedrijf de Woerd
Brinkstaat 16
4145 KR Schoonrewoerd
tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: tonvandonselaar@chello.nl

Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B
4132 EB Vianen UT
Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

Schaatspret

Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, is het vertrouwde
adres voor thuiszorg in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Wij leveren een uitgebreid pakket thuiszorgdiensten.
De medewerkers zijn dag en nacht actief en bereikbaar.

DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS
VERZORGING EN VERPLEGING
DAGVERZORGING
ALARMERING
BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES
HULP BIJ DE HUISHOUDING

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

www.presentthuiszorg.nl

Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Open Vensters

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Maresa’s Haar & Zo
Aan de gloednieuwe Amaliastraat opent op
9 februari de allernieuwste kapsalon van
Schoonrewoerd Maresa’s Haar & Zo. De
25-jarige kapster Maresa de Jong knipt al sinds
2008 aan het Hoogeind. Zes maanden geleden
is Maresa met haar vriend André Verkou
naar Schoonrewoerd verhuisd. De garage is
verbouwd tot kapsalon.

Haar vriend André ontmoette ze in de kapsalon
in Rumpt waar ze in 2008 begon te werken.
Al knipte ze André zelf maar één keer, er
ontstond al snel een relatie. Toen ze samen
een huis zochten was al snel duidelijk dat ze
in Schoonrewoerd wilden wonen, om de vaste
klantenkring van Maresa mee te kunnen nemen.
In de korte tijd dat ze aan de Amaliastraat
wonen hebben ze al veel leuke reacties gehad
op de kapsalon. “Veel buurtbewoners zijn al
komen kijken toen we aan het verbouwen
waren”, vertelt Maresa.
“Met een huis op de hoek waar ook een
parkeerplaats bij is heeft niemand last van de
kapsalon, dat is erg prettig. Het maakte dit
huis tot een perfecte woning voor ons. De auto
moet helaas buiten staan. Maar er zijn weinig
mensen die hun auto in de garage zetten”,
vertelt Maresa. Ze heeft klanten vanuit de hele
omgeving. Van Meerkerk, Leerbroek, Hei- en
Boeicop tot Beesd, Rumpt en Leerdam.
Vriend André Verkou, die planner is bij Van
Uden Transport is nauw betrokken bij de
kapsalon. Hij verbouwde met zijn vader de
garage, maakte het logo en vernieuwde de
website.
Maresa heeft een vaste kortingsactie. Bij de
zesde knipbeurt krijgt de klant 25% korting.
Service vindt De Jong erg belangrijk. “Als een
bruid om half zeven in de ochtend haar haren
wil laten doen dan is ze welkom, dan open ik
de salon gewoon een paar uur eerder.”

De dolenthousiaste kapster Maresa de Jong
laat weinig stiltes vallen als ze het heeft
over haar nieuwe salon aan huis. Vriend
André verbouwde met zijn vader de garage
tot strakke salon. Het resultaat mag er zijn.
Een mooie vloer, een antracietgrijze muur,
keukentje, toilet, grote ramen met uitzicht op
de verbouwde boerderij tegenover de straat
én het topstuk van de salon: een wastafel met
een stoel die een rugmassage geeft tijdens het
wassen.
Maresa de Jong begon met knippen in 2008
bij een kapsalon in Rumpt en werkte al direct
een aantal dagen voor zichzelf. Dit deed
ze in een blokhut achter haar ouderlijk huis
aan het Hoogeind. Zo bouwde ze haar eigen
klantenkring op. Sinds twee jaar werkt ze
fulltime als zelfstandig kapster.

“Als iemand tevreden met een heel ander
kapsel vertrekt, word ik blij. Het is ontzettend
leuk om iemand heel mooi te maken. Ook
advies geven vind ik fijn om te doen. Als
mensen komen met het idee dat ze niets met
hun haar kunnen en ik adviseer ze en ze gaan
verrast weer weg. Dat is toch fantastisch!”,
lacht Maresa. Wie een vrijblijvend haaradvies
wil is dan ook van harte welkom in haar salon.
In de blokhut van haar ouders wordt vanaf 9
februari niet meer geknipt. De kappersstoelen
verhuizen mee naar de Amaliastraat. De
blokhut zelf kan dan weer voor haar ouders
worden gebruikt. “Die kunnen dan op lange
zomeravonden voor de hut loungen met een
prachtig uitzicht”, lacht Maresa.
Gijs Kool

Contactinformatie:
De kapsalon van Maresa de Jong
Maresa’s Haar & Zo
Prinses Amaliastraat 1A
4145 KX Schoonrewoerd
06-42640880
Voor
meer
informatie
over
prijzen en openingstijden: www.
maresahaarenzo.nl
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.30 -21.00
09.00 -13.00
09.30 -17.30
09.30 -21.00
09.30 -20.00
09.00 -12.30l
We maken ons echter wel
zorgen over het verdwijnen
van een gymvoorziening in
Schoonrewoerd. We verheugden
ons al op het sporten in een
gloednieuwe gymzaal. Nu blijkt
er echter geen sprake meer
te zijn van de bouw van een
nieuwe
gymzaal.
Aangezien
de
gymvoorziening
in
het
Dorpshuis waarschijnlijk rond
de zomervakantie verdwijnt,
vragen we ons af hoe het verder
moet met de damesgym.

NIEUWS DAMESGYM
Op 16 januari werd Peter Clements 70 jaar. Peter
verzorgt al bijna 30 jaar op disndagavond op
een plezierige wijze de gymlessen voor dames.
Zijn verjaardag was een goede gelegenheid
om hem in het zonnetje te zetten. Nadat Peter
toegezongen was nam hij glunderend een
pakket met producten van De Landwinkel in
ontvangst. We hopen dat hij nog heel veel jaren
in goede gezondheid onze gym mag leiden.

De damesgym is een leuke
enthousiaste groep van 15
vrouwen die in een ontspannen
sfeer met elkaar sporten. Doordat
het heel dichtbij is en een lage
contributie (€ 7,50 per maand)
is het heel laagdrempelig. Er zijn
vast wel uitwijkmogelijkheden
naar omliggende dorpen, zoals
Zijderveld en Hei- en Boeicop,
maar de realiteit is dat zo’n
gymclub dan waarschijnlijk ophoudt te bestaan
en dat zou jammer zijn.
We hopen dat er toch een gymvoorziening blijft
in Schoonrewoerd. Hierbij dus een oproep aan
de politieke partijen om zich in te zetten voor
een goede gymvoorziening in Schoonrewoerd.
Nieuwe leden zijn trouwens altijd welkom!
Jannie Abbel

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

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

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

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

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

*advies
*levering
*verhuur
*service
*reparatie
*laswerk
*VCA-keuringen
Schaikseweg 82a
4143 HH Leerdam
0345-642164
06-23801414

openingstijden per 08-04-2011
Ma t/m vr
8.00-18.00
Ma -en do avond 18.45-21.00
Zaterdag
8.00-17.00

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

Roemenië
Hoewel we aanmerkelijk minder
kinderkleding binnen gekregen
hebben dan voorheen, heeft het
ons niet kunnen weerhouden
dit naar Roemenië te brengen
en zelf aan de kinderen uit te
delen.
Recessie
Ook wij kunnen goed merken
dat de recessie hier toeslaat,
vooral schoolkinderkleding van
4 tot 12 jaar wordt doorgegeven
aan anderen en op verkopingen
aangeboden.
Maar we mogen nog niet
klagen, de organisatie van Lexmond en
Heicop is gestopt met kleding innemen, zij
doen nu alleen het grotere werk nog, zoals
landbouwmachines en voorlichting voor de
landbouw enz. Nu mogen wij de kleding die de
kinderen mee naar school brengen in Heicop
halen en dit was deze keer heel wat. En de
kleding die op de kledingbeurs (verkoping in
Zijderveld) niet verkocht was, mochten wij via
Karin Blomsma-Bakker ook meenemen, zodat
het echt de moeite was om af te reizen.
De heer Verspuy, directeur van de Julianaschool in Leerdam, één van de scholen waar
de kinderen nog echt veel kinderkleding
meebrengen naar school, ook deze keer
minder, vroeg wat ons er toe beweegt dit nog
steeds vol te houden, het verzamelen en het
zelf wegbrengen, gezien onze leeftijd. Hij
vroeg of ik in de klas de kinderen het één en
ander over ons werk wilde vertellen.
In de klas
Ja, jullie zitten wel in een bijzonder mooie
school, het is gewoon een lust voor het oog
jullie zo te zien, zo ruim en gezellig. Ja, dit is
niet te vergelijken met de scholen in Roemenië
die wij bezoeken. Bij een school hebben ze nu
een puls voor water geslagen, nu hebben ze
een WC in het schoolgebouw en kunnen de
plee’s die buiten staan afgebroken worden. Een
grote vooruitgang. Bij de andere schooltjes
die wij bezoeken zijn er nog plee’s buiten en
die hebben nog van die ouderwetse houten
schoolbanken. Dit is wat de scholen aangaat.
Nu de kleding die jullie meebrengen, deze doen
we thuis in frietdoosjes, van alles wat, broek
of rok enz. als we hebben een paar schoenen.
Één doosje voor een kind, we schrijven er
op jongens- of meisjeskleding en de leeftijd

waarvoor het geschikt is en daar mogen we
het in de klas uitdelen. Eind november hopen
we naar Roemenië te gaan, we zullen een
filmpje maken, als we terugkomen zullen we
jullie laten zien hoe dat gaat.
Ja, dan wat onze leeftijd aangaat wat de heer
Verspuy zei, waarom we dit nog steeds doen,
het is wel zulk dankbaar werk, dat we er moeilijk
mee kunnen stoppen. We bidden om kracht
en gezondheid om dit werk voor anderen te
doen, en als we dan de kracht en gezondheid
krijgen, mag je natuurlijk niet zeggen, ik voel
me goed en fit, we gaan lekker samen naar de
wintersport en het geld wat we voor vervoer
enz. om naar Roemenië te gaan gebruiken daar
gaan we lekker samen van genieten. Nee, dan
moet je die kracht en gezondheid gebruiken
waarvoor je het gevraagd hebt, om anderen
te helpen.
Dit heb ik in de klas aan de kinderen verteld.
Film
Inmiddels zijn we weer terug, we hebben wel
wat sneeuw gehad, maar niet overdreven veel.
Een digitaal filmapparaat geleend van m’n
zoon en daar van alles wat gefilmd, zoals ik
beloofd had.
Thuis eerst even bekijken wat ik gefilmd heb
en wat denk je, er stond niets, maar dan ook
helemaal niets op. Dat was wel even slikken.
Ik zal wel iets niet goed gedaan hebben, maar
ik houd het er op dat het apparaat niet goed
is. Gelukkig heeft m’n vrouw nog wat foto’s
gemaakt, nu zullen we daarvan maar enkele
foto’s naar de school mailen.
Weer kinderkleding
Binnenkort zullen we weer aan de directeuren
van de scholen vragen of ze hun medewerking

willen verlenen en via hun schoolkrant de ouders
van de kinderen kenbaar te willen maken dat
de fam. Bikker heel graag kinderkleding wil
ontvangen, vooral voor de leeftijd 4 t/m 12
jaar. Maar overig is ook welkom. Als we weer
voldoende kinderkleding hebben hopen we
begin mei naar Roemenië te gaan en dan weer
3 scholen te bezoeken.
Zigeunerkinderen
Een kleine school, voor klas 1 t/m klas 4,
tot ±10 jaar, daar zitten bijna allemaal
zigeunerkinderen. En op een grote school
daar hebben ze een klas speciaal voor
zigeunerkinderen.
Ja, dit moet je echt gezien hebben, anders
geloof je het niet, tenminste als je net zo
ongelovig bent als ik, eerst zien dan…, ja, dan
hoef je het niet meer te geloven. Doordat in
die hele streek geen waterleiding ligt en een
waterput een heel eind van die zigeunerhuisjes
is, komen veel zigeunerkinderen ongewassen
op school, vooral kleine kinderen tot ±10 jaar.
Veel houden hun muts op en het komt heel
vaak voor als een meisje geen muts op heeft,
dat de juf een haarkam neemt en het haar
weer wat toonbaar maakt. Ik denk niet dat de
juffen hier het veel hoeven te doen, maar die
juf daar is zelf een zigeunerin.
Dekens
We zijn met haar naar een paar zigeunerhuisjes
geweest, we hadden nog 10 dekens te verdelen.
We kwamen binnen in zo’n huisje, het is
één ruimte van +/- 4 x 4 meter, geen tafel,
stoel, bank, bed, helemaal niets! Geen vloer
dat is gewoon grond, in een hoek staat een
zelfgemetselde kachel die met hout wordt
gestookt, ernaast wat potten en pannen waar
eten in gekookt wordt, in een andere hoek een
hoopje dekens, jassen en wat kleren, ze hebben
6 kinderen, waarvan één baby, nog echt in ’t
pak, zoals daar de gewoonte is, armpjes strak
langs het lichaam, beentjes recht, zo wordt het
strak ingepakt, alleen het gezichtje bloot. M’n
vrouw heeft er een foto van gemaakt. Ik weet
niet of het te zien is in de Klepper. Een jongen
met een broek die veel te groot is, hij moet met
één hand steeds die broek omhooghouden (we
hadden geen kleding meer bij ons). Doordat
deze huisjes geen elektra hebben, en ik verder
geen verlichting zag, zullen ze wel vroeg gaan
slapen. Niet naar bed gaan, want dat hebben
ze niet, een deken op de grond en één of twee
dekens eroverheen allen strak tegen elkaar.
Nu het koud is trekken ze niets uit, vaak
houden ze hun schoenen of laarzen nog aan,
en zo slaapt het hele gezin. En als vader geen

water gehaald heeft, staan ze op en lopen naar
school, aankleden hoeft niet. Alleen een jas
aan en klaar, meisjes blijven ook veel thuis ze
hoeven niet zo veel te leren, ze zijn toch alleen
maar bestemd om moeder te worden. Zo gaat
het dag in en dag uit.
We hadden het wel eens eerder gezien. Maar
we hebben nu gezien dat hier nog weinig
veranderd is. Maar we zien ook betere dingen
hoor! We zouden er wel een boek over kunnen
schrijven.
Bikker

Collecte Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds is met 11 collectanten het mooie bedrag
van € 603 opgehaald in Schoonrewoerd.
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds
zich inzetten voor onderzoek naar MS en
een betere kwaliteit van leven. Dat doet
zij echter niet alleen, maar samen met
patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en
vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die
ook dit jaar weer door weer en wind op pad
zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te
Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem contact op
met het Nationaal MS Fonds, tel.010-5919839
of via www.nationaalmsfonds.nl

Alle gulle gevers en collectanten
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voor uw ﬁnanciële steun
en bijdrage!

s
steun on 57
0
via giro 5

www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

Health & Beauty

Het adres voor huidverzorging,
advies over voeding en gezondheid
voor man en vrouw.

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

U kunt bij ons terecht voor:
vitaliteittest, bach remedies,
cosmic flower remedies,
E.F.T., bruidsmake-up,
harsen, epileren,
en nog veel meer.

Voor inlichtingen:
Mary van Santen

0345 - 61 90 80

BLITTERSWIJK SCHOONREWOERD
Dorpsstraat 55
4145 KB
Schoonrewoerd
Dorpstraat 55
4145
Schoonrewoerd
 KB
0345
– 64 12 63
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl
blitterswijksuzuki@planet.nl
Email:

Internet: www.blitterswijksuzuki.nl
WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

FELS
- SINGER
Het adres in wijde omgeving voor:
- modestoffen, brei- en handwerkartikelen.
- garens, ritssluitingen, biaisband, knopen
en voeringen.
- patroonpapier, schoudervullingen, etc.
- SINGER-naaimachines en -lockmachines
- en ook: gebruikte naaimachines van
bekende merken!
Meent 82 – Leerdam
Telefoon: 0345 - 612177

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470

Nieuw kerkgebouw
Naar alle waarschijnlijk heeft
u het nieuwe kerkgebouw al
een keer zien staan in de wijk
‘Ooievaarszoom’ aan de prinses
Amaliastraat.
Dit gebouw is eigendom van de
Hersteld Hervormde Gemeente
in Schoonrewoerd. We hebben
de
afgelopen
acht
jaren
gebruik mogen maken van het
kerkgebouw ‘De Hoeksteen’,
dat eigendom is van de
Gereformeerd
Vrijgemaakte
kerk in Leerdam. We willen deze
gemeente ook hier vandaan
hartelijk bedanken voor hun
gastvrijheid.
om 18.30 uur worden
gehouden, daarna zullen
de diensten al snel weer
om 09.30 uur en om
18.30 uur plaatsvinden.
In de Zaaier kunt u lezen
hoe laat de diensten
daadwerkelijk beginnen.
U bent van harte welkom!
We hopen dat veel
mensen
de
diensten
zullen bezoeken. Verder
hopen we op een goede
samenwerking met de
andere kerken op het
dorp. Dat we, waar
nodig,
elkaar
zullen
helpen. En dat we samen
maar één ding op het
oog zullen hebben: Gods eer!

Er is een jaar lang volop gebouwd aan dit
gebouw en met name het laatste half jaar
zijn we met veel vrijwilligers bezig geweest
om het kerkgebouw te realiseren. Op 17
januari is de openingsdienst van het nieuwe
kerkgebouw geweest. Daarnaast is er op 19
januari een open dag georganiseerd, waarvan
een uitnodiging in het Kontakt heeft gestaan.
In het ontwerp van de kerk is er rekening mee
gehouden dat er naast een kerkzaal ook diverse
zalen zijn voor het jeugd- en ouderenwerk van
de gemeente.

Collecte Alzheimer

De eerste diensten van dit nieuwe jaar zullen
voorlopig nog op zondag om 11.30 uur en

A.K. Wallet
Coördinator Alzheimer in Schoonrewoerd

de bouwcommissie

De collecte voor Alzheimer heeft € 559,33
opgebracht. Met dank aan alle gevers en
aan hen die spontaan meewerkten om te
collecteren.

TE HUUR

Drs. B.J. (Jan) Schuitemaker
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
T 06 13703549
info@thecareercoach.nl
www.thecareercoach.nl

Wij hebben twee nieuwe luxe
6-persoons chalets op bungalowpark
“Bospark” in Beekbergen te huur.
“Jip” en “Janneke” staan naast elkaar
op een rustig park aan de rand van
het bos op 300m afstand van de
Loenense waterval en kunnen apart
maar ook samen gehuurd worden.
Het park heeft veel voorzieningen waaronder
o.a. een overdekt zwembad,
pannenkoekenhuis en midgetgolf.
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!!!!

Vernielingen
speeltuin
Geachte dorpsbewoners,
Zoals u ongetwijfeld in de plaatselijke en/of
landelijke kranten hebt kunnen lezen, zijn er
tijdens de jaarwisseling ook in Schoonrewoerd
weer veel vernielingen geweest.
Ook wij als bestuur van de Dorpsvereniging
hebben dit met veel ongenoegen moeten
aanhoren en vragen ons af waarom dit toch
weer heeft kunnen gebeuren. Alleen al in de
speeltuin naast De Regenboogschool hebben
vernielingen plaatsgevonden van een kleine
€ 5.000,-. Het klimtoestel met glijbaantje en
een wipkip zijn geheel vernield (zie foto’s)
en de hele speeltuin lag bezaaid met glas.
Gelukkig zijn de daders getraceerd en zij
zullen deze schade moeten vergoeden, dit zal
de gemeente Leerdam verder regelen. In de
bedoelde speeltuin is nu bijna helemaal geen
speeltoestel meer te vinden daar alles gewoon
gesloopt is.

Wij als Dorpsvereniging proberen steeds in
gesprek met de gemeente Leerdam om ons
dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden voor
bewoners van alle leeftijden. Eind vorig jaar
hebben wij besloten om het wijkbudget 2012 in
te zetten voor het opknappen van de zoutopslag,
dit in overleg met de jongerenwerker Jeroen
Schotting. U zult begrijpen dat wij daar nu
een heel dubbel gevoel bij hebben maar deze
toezegging hebben wij gedaan en zullen deze

niet terugdraaien. We zullen ons echter wel in
blijven zetten om ook een speelvoorziening
voor de jeugd in wijk Oost te kunnen behouden
al zal dit misschien niet meer op de huidige
locatie mogelijk zijn. We willen de allerkleinsten
niet de dupe laten zijn van wat een groep
hangjongeren teweeg heeft gebracht.
Binnenkort
wil
het
bestuur
van
de
Dorpsvereniging graag in gesprek gaan met
deze groep hangjongeren om duidelijke

afspraken te maken over de speeltuinen en de
zoutopslag. Wij roepen hierbij de ouders van
deze jongeren op om ons te steunen en er bij
uw zoon/dochter op aan te dringen wanneer zij
uitgenodigd worden dat zij ook daadwerkelijk
aanwezig zullen zijn. De uitnodiging voor dit
gesprek zal gebeuren via de jongerenwerker.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het bestuur van de Dorpsvereniging

PERSOONLIJK

HELDER

VAKKUNDIG

Koningin Emmalaan 20 | Postbus 32 | 4140 AA Leerdam
Telefoon: 0345 - 61 56 41 | Telefax: 0345 - 61 77 21
E-mail: info@notariswolthuis.nl
Website: www.notariswolthuis.nl

JAWI DE WITH Auto’s en Brommobielen
Dealer van Casalini – Chatenet – JDM – Microcar

Brommobiel:
Rijden zonder autorijbewijs, alleen AM-rijbewijs nodig
Geen motorrijtuigenbelasting en geen APK

Wij zijn gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van
alle merken nieuwe en gebruikte brommobielen.

Hei- en Boeicopseweg 93 4126 RG HEI- EN BOEICOP
Tel. (0345) 641920 www.jawidewith.nl de.with.autos@hetnet.nl
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Maureen Boor

Zaterdag liep ik op ’t dorp naar een winkel
en zag bij de bushalte een paar kinderen, in
de basisschoolleeftijd, met een leider staan.
Ze hadden allemaal een helder geel shirt
(uniform) aan, echte blikvangers, heel mooi.
Ja, als ik zoiets zie, zeker doordat we jaren
met kinderen in die leeftijd ook vaak met een
uniform aan, op pad gingen, ja, daar moet ik
het mijne van weten.
Ik stak de weg over en las op de shirts
“schaatsclub de vijfheerenlanden”. Ik las het
nog een keer hardop en zei tegen die leider dat
ik niet wist dat we weer een schaatsclub hadden.
Hij zei dat het ook geen Schoonrewoerdse club
is, maar een club van verschillende dorpen.

Hallo, ik ben Maureen.
Ik ben zaterdag wezen paardrijden.
Ik moest op Julia. Het ging goed.
Daarna heb ik buiten in de
sneeuw gespeeld. We hebben een
sneeuwballen gevecht gedaan.
Ben nog even wezen schaatsen
met papa in Noordeloos. Daarna
hebben we warme chocolademelk
gedronken.
’s Avonds heb ik sterren dansen op
het ijs gekeken. Ik ben voor Monsif.

De bus begint in Heukelum, daar zijn leden,
dan in Leerdam en dan in Schoonrewoerd,
maar hier zijn niet zo veel leden. Ik vroeg aan
de kinderen of ze uit Schoonrewoerd kwamen,
nee, wij komen uit Culemborg en wij komen uit
Everdingen, en wij uit Schoonrewoerd. Maar
ik kende ze niet, het waren zowel jongens als
meisjes.
De leider had een lijst met namen en vroeg wie
het waren en tekende dit aan, hij kende ze dus
niet persoonlijk.
Is het een voortzetting van de IJssterretjes
waar vrouw Verrips leidster van was? Dit wist hij
niet (hij was niet zo spraakzaam). Toen kwam
er een bus van Laponder waar ze in stapten en
hij reed weg. Dus was ik uitgevraagd.
Dit roept herinneringen op, dat we met een
groep van de SIA ook gingen schaatsen,
zaterdag tot 6 uur, met een groepskaart
kostte dit niet zo veel. Wij hadden altijd wel 2
VW-busjes vol kinderen.

Ik geef dit door aan: Denise de With

Er zullen nu toch ook wel meer schaatsliefhebbers
zijn dan die paar die ik nu gezien heb, of zou
het zo zijn dat, zoals ik, bijna niemand van het
bestaan van die club afweet?

Groetjes,
Maureen Boor

Bikker

Schoonrewoerd versiert kerstboom

Daar werden ze opgewacht door
dorpsbewoners en jongerenwerker
Jeroen Schotting.
Jan van Tilburg, voorzitter van
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd,
opende het gezellige samenzijn. Om
de beurt mochten de kinderen met
een hoogwerker van de brandweer
boven in de boom een kerstbal
ophangen. Ondertussen waren er
warme chocolademelk en warme
hapjes om de kou te verdrijven en
kerstmuziek om in de stemming te
komen.

Op woensdag 12 december werd een kerstboom
geplaatst op het kerkplein in Schoonrewoerd.
De breiclub De Tikkende Pennen had in de
maanden daarvoor al 70 kerstballen gebreid.
’s Middags hebben de kinderen kerstballen,
lantaarns en een kerstslinger geknutseld.
Sommige kerstballen waren nog persoonlijker
gemaakt met een pasfoto van de kinderen.
Vlak voordat het donker werd gingen de
kinderen in een optocht naar het kerkplein.

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

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

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

13. Een slechte eigenschap van mezelf: Snel
afgeleid
14. Mijn favoriete vakantie: Zon, zee en strand
15. Mijn favoriete muziek: Nummers van
Beyoncé
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: De kroeg
18. Dit wil ik worden: Receptioniste in een
hotel
19. Dit moet anders in het dorp: Het is wel
prima zo
20. Tip voor jongeren: 21. Volgende vragen aan: Faye van Arnhem

Weten jullie dat er op
Koningin Wilhelminastraat 28
een bruidspaar woont?

1.
2.
3.
4.
5.

Samantha Scheer

Naam:
Leeftijd: 17
Broers/Zussen: één zusje, Denise
Hobby’s: Shoppen en uitgaan
School: de Rooi Pannen in Tilburg
Opleiding: Hotel manager
6. Leukste vak op school: Marketing en
administratie
7. Ik heb een hekel aan: Mensen die liegen
8. Mijn favoriete sport: Zumba
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
10. Ik lust geen: Eigenlijk lust ik alles wel
11. Ik ben gek op: Pasta
12. Ik word kwaad als: Iets me niet lukt

24 februari zijn
Gerrit & Arianne
12,5 jaar getrouwd.
Ze gaan dat samen vieren,
maar we willen deze gelegenheid
aangrijpen om hen hartelijk te
feliciteren.
Nog vele goede jaren toegewenst
voor jullie samen!

Analyse verkeerstelling Dorpsstraat te Schoonrewoerd

Locatie teller 1 Dorpsstraat (zuidzijde) bij
entree Schoonrewoerd

Locatie teller 2 op Dorpsstraat ter hoogte van
huisnummer 36
< Locatie teller 3 op Dorpsstraat (noordzijde)
bij entree Schoonrewoerd

NIEUWS
van de
Dorpsvereniging
Hertenkamp
Door beheerder Kees van Es is een drainage
gegraven. Zo kan het water bij overvloedige
regenval afgevoerd worden. De gemeente
Leerdam heeft voor de aansluiting op het riool
gezorgd. Deze actie van Kees hoort thuis in de
categorie: niet zeuren maar aanpakken. Goed
gedaan!
Gymzaal
Op 6 december werd in de gemeenteraad
gesproken over de nieuwbouw-Noachschoolgymzaal. Het voorstel van het college luidde:
de plannen vijf jaar opschuiven en dan opnieuw
alles bekijken. In de vorige Klepper bent u
hierover al geïnformeerd. De uitkomst is nu
dat de Noachschool wordt opgeknapt en dat
de gymzaal voorlopig van de baan is.
Met het opknappen van de Noachschool
kunnen we best leven. Maar dat de gymzaal
er niet komt, daar zijn we niet zo gelukkig
mee. Het dorpshuis is niet meer geschikt om
gymlessen te geven. Ook voor de inwoners
van Schoonrewoerd die van het dorpshuis
op sportief gebied gebruik maken, is het een
teleurstellend bericht.
Het viel ons tegen dat de politieke partijen
het lieten afweten. Alleen L2000 was voor de
bouw van een gymzaal. Als DVS gaan we toch
proberen om een mogelijkheid te zoeken om
een adequate sportvoorziening te realiseren.
Want de kinderen met een bus elke keer naar
Leerdam te vervoeren is, denk ik, voor personeel
en ouders uiteindelijk een ongewenste situatie.
Om het dorp leefbaar te houden, moet je ook
durven en willen investeren!
Verkeerstelling
Door de gemeente Leerdam zijn op de
Schaikseweg en de Dorpsstraat snelheidsmetingen uitgevoerd. Er waren namelijk
klachten over te hard rijden op deze trajecten.
De analyse die is gemaakt, treft u hierbij aan.
U kunt zelf kijken wat het resultaat is.
Wil je verder gaan om de snelheid te reduceren
dan moeten er vrij dure apparaten worden
aangeschaft. Het ziet er niet naar uit dat dat
gaat gebeuren. Regelmatig controleren kan
ook al helpen.
met vriendelijke groet,
J. van Tilburg, voorzitter DVS

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Buiten ligt sneeuw en het vriest hard in
de nachten. Het is midden januari en echt
winter. De mussen zijn bijna onherkenbaar
zo bol hebben ze hun veren opgezet. Gretig
vallen ze samen met de vinken, koolmezen
en pimpelmezen op de vetbollen aan. Nee,
ik heb eerlijk gezegd niet geteld, hoewel het
vogel-telling-weekend was, maar ik heb wel
van de acrobatische toeren en de bedrijvigheid
genoten.
In de Schaapskooi hebben we voor die gure
avonden van de winter een mooi warm
donderdagavondprogramma:
21 februari komt Henkjan Kievit. Hij toont
ons een heel ander stukje Nederland: het
nieuwe stukje Nederland: Bonaire, St.
Eustatius en Saba, de eilanden die sinds 2010
deel uitmaken van ons koninkrijk. Henkjan
woont zelf in Overboeicop en reist al jaren
naar dit tropisch stukje Nederland. Tijdens
zijn presentatie is variatie het sleutelwoord:
woestijn, kust, grotten, bergen en bos met de
daarbij behorende flora en fauna. Veel kleur en
veel warmte op een winteravond.
7 maart blijven we dicht bij huis. Ineke de
Visser toont ‘Boerderijen en boerenerven in
de Vijfheerenlanden.’ Zij schrijft zelf: ‘Boeren
hebben het landschap gevormd maar het
landschaft heeft op zijn beurt weer de vorm
van de boerderij bepaald. Boerderijen en hun
erven zijn dus een deel van het landschap en
de ons omringende natuur. Welke kenmerken
van boerderijen en erven zijn typisch voor de
Vijfheerenlanden? Waaraan kun je zien hoe
oud een boerderij is en hoe men zich vroeger
probeerde te wapenen tegen het water? Hoe
is een traditioneel erf opgebouwd en wat
vertelt ons dat over het leven vroeger op de
boerderij? Waarom zijn de boerentuintjes in
Hei- en Boeicop zo bijzonder en welke planten
horen op een boerenerf? Allemaal vragen die
aan de orde komen en die laten zien dat een
boerenerf een plek is waar cultuur, natuur en
de mens samenkomen.’ Ineke de Visser is
bouwhistoricus en o.a. gespecialiseerd in de
cultuurhistorie van het landelijk gebied. Een
echte kenner dus!

21 maart laat Wim Weenink prachtige platen
van Gelderland zien. De uiterwaarden en het
park De Hoge Veluwe staan centraal. Dat biedt
veel afwisselends. Wim inventariseert ook in
deze gebieden en weet er boeiend over te
vertellen.
Naast deze donderdagavonden is er natuurlijk
nog veel meer te beleven: u kunt meedoen
met de wilgenknotploegen, u kunt lekker
wandelen achter de Schaapskooi en dan even
een kopje koffie of een lekker glas sap drinken
in de Schaapskooi. Er is weer een mooie
tentoonstelling: Natuurfoto’s van Alexander
Koenders met als thema het Yellowstone Park.
Er zijn excursies waarbij u zich kunt aansluiten.
Als u alles wilt weten: kom naar de Schaapskooi
en kijk in het verenigingsblad: De Domphoorn,
of neem een abonnement. Op de website vindt
u informatie: www.natuurcentrum.nl

Goede voornemens
Met het nieuw jaar 2012 nam ik me voor, het dit
jaar beter te gaan doen, attenter te zijn en de
burgerlijke stand vollediger te melden en meer
dorpsnieuws te vergaren. Nu is het oudjaar
2012 en ik kijk terug en moet bekennen dat
er weer niets van al die goede voornemens is
terecht gekomen.
Een enkele keer hoor je: “Bikker, dat heb je
helemaal niet in de Klepper geschreven”. Een
ander smeult mee: “En dat ook al niet”. Ja,
dan kun je het er nu niet meer in schrijven
want het is al maanden later. Dan moet ik ze
nog gelijk geven ook. Je vraagt je dan af, wat
is beter; niets meer schrijven of gewoon zo
doorgaan dan is het niet volledig.
Ik zou graag eens een antwoord of mening van
een ander krijgen.
Nu is het weer nieuwjaar 2013, toch maar
weer goede voornemens genomen. We zullen
wel zien.
Bikker

Oranjevereniging
Schoonrewoerd

We zitten al weer in het nieuwe jaar. Dus
Koninginnedag komt eraan! We zijn al
volop bezig en hebben een gezellig, sportief
dagprogramma voor u en jou.
In de ochtend hebben we weer iets voor de
jeugd. Het is iets wat wij nog nooit hebben
georganiseerd maar waar we heel wat van
verwachten. We hebben heel veel gehuurd
voor deze morgen en de kinderen kunnen volop
hun fantasie gebruiken. Hun harde werk en
prestaties worden beloond met toepasselijke
prijzen. Nieuwsgierig? In de volgende Klepper
staat ons programma.
Verder hebben we in de middag wegens groot
succes nogmaals een beach- volleybal toernooi
georganiseerd. Dus een leuk vooruitzicht.
Jullie kunnen misschien alvast voorbereidend
werk doen door het houden van een sneeuwbal
wedstrijd. (Als ik dit schrijf ligt er een leuk
laagje sneeuw en worden de schaatsen uit
het vet gehaald.) We hopen natuurlijk op veel
deelnemers en beach-achtig weer.
Dus heeft u vorig jaar genoten en denkt u dat
kunnen wij weer, of zelfs beter… Doe gewoon
mee. Een team bestaat uit 3 spelers en een
wedstrijd duurt ongeveer 10 minuten. U speelt
natuurlijk meerdere wedstrijdjes. En voor de
winnaars staat er een geldprijs klaar!
En u weet in 2014 komt er weer een feestweek!
Nou lijkt het ons leuk als jullie met ideeën voor
activiteiten komen. Dit is geheel vrijblijvend
en we kunnen u niet beloven dat alle ideeën
in de feestweek uitgewerkt gaan worden…
misschien een ander jaar. U kunt uw ideeën
in de brievenbus doen bij Andrea de Leeuw,
Koningin Julianastraat 12, Anca Spronk,
Kalverweg 27, Agnita de Wit, Masada 5 en José
brouwer, Kalverweg 15.
We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij
zodat de ideeën bij ons binnenstromen!
We houden u op de hoogte!
We wensen iedereen veel succes en plezier
met de voorbereidingen, dat hebben wij als
bestuur ook!
José Brouwer

Stichting
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
Graag willen wij u als ouderen attenderen op
het Ouderenkontakt in onze gemeente, wij
verzorgen verschillende activiteiten.
Allereerst was er dit jaar op 9 januari de
Nieuwjaarsreceptie. Om 11 uur was de
inloop en hebben we elkaar al het goede voor
2013 toegewenst. Eerst genoten we van een
drankje en een praatje en daarna kregen we
een heerlijke maaltijd die door de kok van het
Party Centrum klaar gemaakt was.
Als voorgerecht een salade van gerookte kip,
het hoofdgerecht bestond uit een varkenslapje
met champignonsaus, verschillende groenten,
aardappelkroketjes en stoofpeertjes en als
nagerecht hebben we verschillende lekkernijen
opgesnoept.
Om 15.00 uur zijn we vol en voldaan naar huis
gegaan. Er waren 60 personen aanwezig.

Dorpentoernooi
Zaterdagavond 12 januari was het weer zover…
het jaarlijkse volleybaltoernooi waarbij enkele
omliggende dorpen het tegen elkaar opnemen.
Omdat Zijderveld vorig jaar met de eer mocht
strijken, hadden zij de taak om dit keer de
organisatie te verzorgen. De wedstrijden
werden gehouden in Sporthal ‘Helsdingen’ te
Vianen. Ook ons dorp was dit jaar weer met een
team aanwezig. Daarnaast waren er teams uit
Everdingen, Zijderveld, Hagestein, Heukelum,
Nieuwegein, Hei- en Boeicop en het team van
de brandweer maakt het rijtje compleet.

Wie denkt dit lijkt mij wel wat, gezellig met
elkaar eten en een praatje, is welkom op de
Open eettafel. Deze wordt eens per maand
gehouden op donderdag van 12 uur tot 13.30
uur. Opgeven kan bij Frieda Verrips tel 642076
Van deze gelegenheid maken wij ook gelijk
gebruik om u te wijzen op de Lente Fair. Deze
wordt d.v. gehouden op zaterdag 2 maart van
11 uur tot 14.30 uur in het Party Centrum.
U kunt hier terecht voor gezelligheid, een
bloemetje, het rad van avontuur en allerhande
snuisterijen. Ook aan de inwendige mens is
gedacht, er is koffie, soep, broodjes hamburger
dus u hoeft niet naar huis om te eten. T.z.t
hoort u hier meer van.
Heeft u hinder van stijve spieren of
gewrichten dan is daar wat aan te doen, op
woensdagmorgen verzorgt de Fysiotherapie
“de Wiel” in Schoonrewoerd wekelijks de
ouderen gym. Dit is van 10 uur tot 10.45 uur
in de grote zaal van het Party Centrum van
Schoonrewoerd. De data in januari zijn 16,
23 en 30 januari. Opgave eveneens bij Frieda
Verrips tel 642076.
Groeten van het Ouderenkontakt

De avond begon met twee poules waarin
men eenmaal tegen elkaar speelde. Zonder
al te veel moeite wist Schoonrewoerd zich te
plaatsen voor de finale, waarin het Hagestein
trof. Vanwege de soms wat lange pauzes tussen
de wedstrijden door, moest ons team zich in de
finale weer even schrap zetten.
Het begin was moeizaam, maar halverwege
de wedstrijd werd duidelijk dat de voorsprong
niet meer uit handen zou worden gegeven. Na
een eerste plaats in 2009 was Schoonrewoerd
voor de tweede maal de beste van de avond.
Het was overigens de 10e editie van het
dorpentoernooi. Van de organisatie kreeg
iedere deelnemer een handdoek met opdruk
ter herinnering. Op naar volgend jaar!
Kreeg je tijdens het lezen zin om zelf te
volleyballen? Zie Klepper nr. 97 voor meer
informatie over volleybalvereniging Smash. Je
bent van harte welkom!
Het winnende team van Schoonrewoerd
(zie foto)

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen

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

lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER
Voor meer informatie kunt u ons
vrijblijvend bellen

Nijverheidstraat 24

4143 HM Leerdam

Fax (0345) 61 33 94

1. Naam:
Cornelis van de Kraats
2.
3.
4.
5.

Adres: Kortgerecht 84, Schoonrewoerd.
Geboortedatum: 13-11-1960.
Geboorteplaats: Culemborg.
Beroep: assistent onderzoeker bij het
RIKILT- Wageningen Universiteit.
6. Getrouwd met: Attie Meerkerk.
7. Kinderen: 8.
8. Huisdieren:
veel;
honden,
geiten,
poezen, kippen, konijnen, ganzen, duiven,
parkieten, waterschildpad, hamster.
9. Hobby’s: de dieren, de tuin en fietsen.
10. Leuk in je werk: bezig zijn met onderzoek
aangaande voedselveiligheid en milieuincidenten zoals onderzoek naar welke
giftige stoffen vrijkomen bij risicovolle
branden (bijv. bij de brand vorig jaar in
Moerdijk) en de internationale contacten
die het werk met zich meebrengt.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: vaak meer werk dan we als team
aankunnen.
12. Lievelingsmuziek: koor en samenzang
en opwekkingsliederen.

13. Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: het journaal, een
mooie natuurfilm, maar ook een spannende
detective.
14. Favoriete lectuur/boeken: de bijbel.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
niet specifiek; het is vaak wel een sport
om je werk op tijd af te krijgen zodat je
redelijk op tijd naar huis kunt en zo de
maaltijd met het gezin niet mist.
16. Lievelingseten: lust eigenlijk van alles en
vindt alles ook lekker behalve zuurkool.
17. Mooiste auto: niet specifiek als ze maar
zuinig rijden.
18. Mooiste/leukste vakantieland:
Nederland, als het mooi weer is.
19. Favoriete vakantiebesteding: fietsen
en wandelen.
20. Wat vind je van politiek: houd ik me
niet zo mee bezig; heb wel bewondering
voor de partijleiders van de Christen Unie
en de SGP. Zij proberen ook het Christen
zijn in de politiek uit te dragen.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: het Reformatorisch Dagblad omdat
dit een krant is met
reformatorische
grondslag.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: na mijn trouwen ben ik
er met mijn vrouw gaan wonen.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: weinig; (kerkelijke)
jeugd van 15 jaar en ouder uit
Schoonrewoerd komen wel naar het
zaterdagavond jeugdwerk (zajw) waar ik
voorzitter van ben.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
Wiel.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de
tunnel bij Overheicop.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd:
parkeerplaats/uitstapplaats om de auto bij
de Noachschool te kunnen neerzetten. Dit
voor de ouders om de kinderen te halen en
te brengen.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: leuk dorp
waar toch ook de nodige voorzieningen
aanwezig zijn.
28. Wat vind je vervelend en waarom: de
soms grote hoeveelheid administratie die
noodzakelijk is om aan sterlab accreditatie
te voldoen.

29. Waar ben je trots op: mijn vrouw; hoe
ze voor het gezin zorgt.
30. Waar heb je spijt van: 31. Wie bewonder je het meest en
waarom: ik bewonder mensen die zich
als vrijwilliger/-ster
inzetten voor de
medemens en het woord naastenliefde ook
daadwerkelijk in praktijk brengen.
32. Wat is je hartenwens en waarom:
dat vele mensen de Heere Jezus
mogen gaan kennen in hun leven als
Heiland en Zaligmaker, omdat dit van
eeuwigheidswaarde is.
33. Voor het laatst gehuild: een traantje
weggepingeld tijdens het huwelijk van
mijn dochter.
34. Leukste jeugdherinnering: vaak gingen
we met mijn ouders en zussen in de
vakantie naar de boerderij in Eemnes.
35. Droomvakantie: wellicht in de toekomst
een trekvakantie met een camper samen
met mijn vrouw?
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: 37. Waar maak je je boos over: als mensen
de kantjes er vanaf lopen als er moet
worden gewerkt.
38. Waar ben je blij mee: met het gezin wat
ik mag hebben en deel van mag uitmaken.
39. Waar heb je moeite mee: als mensen
niet de waarheid zeggen.
40. Welke hoop koester je: dat het met mijn
oudste dochter, haar gezondheid, goed
mag blijven gaan.
41. Goede eigenschap: altijd bereid iemand
te helpen.
42. Slechte eigenschap: rommel opruimen
is niet mijn favoriete bezigheid.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken:
bij het gezin.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: ik hoop en bid dat het met de
gezondheid van mijn oudste dochter goed
mag blijven gaan.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: met het hele gezin naar
Nieuw-Zeeland, waar mijn oudste zoon
leeft en werkt. Ook een gedeelte gaat naar
de kerk en voor de mensen zoals Marije
Puper uit Zijderveld en organisaties die
zich voor onze minder bedeelde mensen/
kinderen inzetten in het buitenland.
46. Gouden tip voor de Klepper: leuk blad;
ga zo door.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: ik
zou het niet weten.
48. Wat zou je direct aanpakken als je

een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd zou
zijn: parkeergelegenheid laten maken bij
de Noachschool en zorgen voor een goede
sportgelegenheid voor beide scholen en
voor de jeugd van het dorp.
49. Vraag van Wim Bruynes (50 vragen
vorige keer): Hoe is het om binnen 1 jaar
drie kinderen het huis te zien verlaten?
Ik zou het anders stellen: binnen 1 jaar
heb ik er 2 kinderen bij gekregen (1
schoonzoon en 1 schoondochter).
50. Aan wie moeten wij de volgende
keer de 50 vragen stellen: meneer
De
Jong
uit
de
Wilhelminastraat.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe is het om nu
geen actief kerkenwerk meer te doen?

BinnenWerk
van de Kerk
Sinds het verschijnen van de vorige Klepper
zijn er weer heel wat activiteiten gepasseerd.
Activiteiten waar we met veel genoegen op
terugkijken, natuurlijk waren we blij met de
financiële opbrengsten, maar wat we zeker
zo leuk vonden zijn de positieve enthousiaste
opmerkingen.
Als u er was tijdens het BWK Music event
dan weet u wat zij, die er niet waren, hebben
gemist. Muziek en zang van de bovenste plank.
We hoorden klanken uit ons eeuwenoude
kerkorgel, die ons kippenvel gaven. Klanken
die je ontroerde, klanken die je in beweging
brachten. Het luisteren naar ons dorpseigen
zangtalent deed een ieder stil zwijgen. Om
maar niet te spreken van het vierhandig
pianospel van de Kaan broeders.
Wie er niet was heeft veel gemist, werd
opgemerkt. En terwijl ik een boodschap haalde
bij Ad de Jong werd ik staande gehouden
en nam iemand mijn handen en sprak vol
ontroering over hoe ze had genoten van de
stemmen en de muziek. En dat we dit zeker nog
eens moesten doen, wie weet. U ziet gewoon
goed om eens bij Ad de Jong een boodschap
te doen.

Het
kerkelijk
centrum
en
de
toren
waren 30 november omgetoverd tot een
pannenkoekenrestaurant.
Het
is
wel
gebleken dat een pannenkoekenrestaurant het
prima zou doen in ons dorp. We mochten die
avond wel ruim honderd gasten ontvangen en
zij lieten het zich heel goed smaken.
Honderden pannenkoeken zijn gebakken en
uit de pannen gegleden. Van de traditionele
pannenkoek met stroop tot en met de BWK
pannenkoek als specialiteit, de stapels
verdwenen als sneeuw voor de zon. Al met al
weer een geslaagde BWK actie; dus bakkers
en eters heel hartelijk bedankt.

Door de grote diversiteit aan activiteiten kan
een ieder aan zijn of haar trekken komen.
En zo stevenden we af op het einde van 2012.
Een periode van het jaar waarin er wereldwijd
miljoenen goede wensen worden verzonden.
En ook u liet zich als dorpsbewoners gelden.
Ondanks de intrede van de digitale wenskaarten
(overigens veel minder persoonlijk) zijn er door
de BWK postbezorgers honderden kaarten
in de omliggende dorpen bezorgd. Carla de
Leeuw ontpopte zich tot een postsorteerder
waar Post.nl jaloers op zou zijn en wanneer u
een straatje zoekt in Leerdam vraag het gerust
aan Carla of Jantine Beumer want ze
hebben in de meest onbekende hoeken
van Leerdam wenskaarten bezorgd. Heel
hartelijk dank.
En zo kwam ook aan 2012 een einde, een
jaar met heel veel activiteiten met voor
elk wat wils. Soms misschien een beetje
teveel van het goede zodat u misschien
dacht moet dit nu al weer. Maar weet, we
nemen het u niet kwalijk als u eens een
keer een activiteit over zou slaan.

En als je een beetje groene vingers hebt kon
je je opnieuw naar hartenlust uitleven tijdens
de gehouden groen workshops tbv van
de kerst. Ons kerkelijk centrum is dan ook
een multifunctioneel gebouw, want op deze
avonden en middagen leek het eerder een
werkplaats van de plaatselijke bloemist dan op
een kerkelijk centrum.
Het verrast ons telkens weer dat we nieuwe
gezichten mogen ontdekken bij de deelnemers.
Steeds meer dorpsgenoten weten de weg te
vinden naar de BWK activiteiten. En u weet
dat het niet uitmaakt waar u vandaan komt;
u en jullie zijn van harte welkom. Ik denk
dat menigeen rondom de kerstdagen weken
heeft kunnen genieten van de zelf gemaakte
stukken.

We verwonderden ons opnieuw over
het aantal bezoekers tijdens Typisch
Hollands. Het dorp in een witte deken van
sneeuw en de koude oostenwind gierde
om de kerktoren. En opnieuw weer velen
die van een stevige Hollandse maaltijd
houden. Deze avond werd georganiseerd
door de jongeren van onze gemeente
en we nemen bij wijze van spreken ons
petje af voor de organisatie van deze
geweldige avond. Hutspot, zuurkool en
chili con carne. Wijn en kaas proeven,
verkoop bloemen en bloemstukken. Het
was verrassend.
Wie had een aantal jaar geleden kunnen
bedenken dat de oude kerktoren zo functioneel
zou kunnen zijn. Van pannenkoekenkeuken tot
bloemisterij en proeverij.
Tijdens de maaltijd van Typisch Hollands kregen
we nog al eens de vraag of we niet wat vaker
een maaltijd zouden kunnen organiseren.
We zijn blij dat de BWK maaltijden een plek
mogen zijn waar je goed en gezond kunt
eten maar waar er ook tijd is voor een stuk
ontmoeting tussen dorpsbewoners. We hopen
dat we elkaar zullen aansporen om de BWK
activiteiten te bezoeken, natuurlijk is dat goed
voor ons maar we hopen vooral dat BWK zo
bijdraagt aan de gezindheid in ons dorp.

BWK, we zouden het haast
vergeten, maar staat voor
BinnenWerk van de Kerk.
En als u de krant hebt
gelezen, heeft u kunnen
zien dat de vergunning is
aangevraagd. We hopen op
een voorspoedige procedure
en de verwachting is dat
we de vergunning binnen
een aantal maanden zullen
hebben. En dan, aan de
slag? Nou nee, dat is nog
even te snel. Zoals in de
vorige Klepper stond, we
gaan nog even door met
sparen.

Tijdens de Typisch Hollandse maaltijd merkte
iemand op: “Ik hoop dat jullie nog heel lang
moeten sparen, want we genieten heel erg van
de BWK activiteiten”. Maakt u geen zorgen, we
gaan nog wel even door. Want we hebben nog
wat centjes nodig, maar ook omdat we het
bijzonder vinden om zo samen op te trekken,
gelegenheden te creëren waar we elkaar
kunnen ontmoeten, waar we elkaar in de ogen
kunnen blikken en ik hoop ook waar we elkaar
in het hart kunnen blikken.
Wat mag u van ons verwachten in 2013, een
kleine greep: potgrondverkoop, flessenactie
(dus bewaar ze nog even). Paasworkshops

op donderdagmiddag en –avond 14 maart en
vrijdagmiddag 15 maart voor de kinderen, een
dorpsmaaltijd enzovoort.
Nieuw zal zijn dit jaar een ‘mannen-event’ in
de zomer. Wat en hoe? We houden u op de
hoogte.
Commissie BWK

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

GEBR. MIDDAG B.V.
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Hovo Automobielen

Ook voor Bedrijfswagens
Tot 3500 kg

-Reparatie alle Merken
-erkend APK keuringstation
-Verk0op alle merken
(Nieuw en Gebruikt)
Techniekweg 23
4143 HW Leerdam
Tel. 0345-641439
Fax. 0345-642144

VAG
Specialist

INZAMELSCHEMA wijk 1
Leerdam-Schoonrewoerd

week 52
week 1
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
week 9
week 10
week 11
week 12
week 13
week 14
week 15
week 16
week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22
week 23
week 24
week 25
week 26
week 27
week 28
week 29
week 30
week 31
week 32
week 33
week 34
week 35
week 36
week 37
week 38
week 39
week 40
week 41
week 42
week 43
week 44
week 45
week 46
week 47
week 48
week 49
week 50
week 51
week 52

grijs
vr-28-12-12

groen

plastic

Textiel

oud papier
wo-19-12-12

vr-04-01-13
vr-11-01-13
vr-18-01-13
vr-25-01-13

wo-23-01-13
vr-01-02-13 wo-30-01-13 wo-30-01-13

vr-08-02-13
vr-15-02-13
vr-22-02-13

Afvalbrengstations + div.
Milieustraat Leerdam
Handelstraat 15
Leerdam
open op:
dinsdag
8:30 tot 17:00
vrijdag
8:30 tot 17:00
zaterdag
8:30 tot 16:00

wo-27-02-13
vr-01-03-13 wo-27-02-13

vr-08-03-13
vr-15-03-13
vr-22-03-13
vr-29-03-13 wo-27-03-13

wo-27-03-13

vr-05-04-13
vr-12-04-13

wo-10-04-13

vr-19-04-13
vr-26-04-13 wo-24-04-13

wo-24-04-13

vr-03-05-13

Milieustraat Gorinchem
Boezem 3
Gorichem-Papland
open op:
maandag
8:30 tot
dinsdag
8:30 tot
woensdag
8:30 tot
donderdag
8:30 tot
vrijdag
8:30 tot
zaterdag
8:30 tot

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00

vr-10-05-13
vr-17-05-13
vr-24-05-13 wo-22-05-13

wo-22-05-13

vr-31-05-13
vr-07-06-13
vr-14-06-13
vr-21-06-13 wo-19-06-13
vr-28-06-13

wo-26-06-13
vr-05-07-13

wo-03-07-13

Milieustraat Groot Ammers
Transportweg 6
Groot Ammers
open op:
maandag
8:30 tot 12:30
woensdag
12:30 tot 16:30
vrijdag
12:30 tot 16:30
zaterdag
9:00 tot 12:00

vr-12-07-13
vr-19-07-13 wo-17-07-13
vr-26-07-13

geen
vr-02-08-13

Gratis aanhangwagen reserveren
max. 2 uur
tel. 0183-681111

vr-09-08-13
vr-16-08-13 wo-14-08-13
vr-23-08-13

wo-28-08-13
vr-30-08-13

vr-06-09-13

Grofvuil ophalen
afspraak via website
www.waardlanden.nl
of tel.: 0183-681111

vr-13-09-13 wo-11-09-13
vr-20-09-13
vr-27-09-13

wo-25-09-13

vr-04-10-13

Takkenroute
2 x per jaar op dinsdag
9 april en 19 november

vr-11-10-13 wo-09-10-13 wo-09-10-13
vr-18-10-13
vr-25-10-13

wo-23-10-13

vr-01-11-13
vr-08-11-13 wo-06-11-13
vr-15-11-13
vr-22-11-13
vr-29-11-13

wo-27-11-13
vr-06-12-13 wo-04-12-13

vr-13-12-13
vr-20-12-13
vr-27-12-13

Contactgegevens
Reinigingsdienst Waardlanden
Boezem 3
4206 CA Gorinchem
Postbus 555
4200 AN Gorinchem
tel: 0183681111
www.waardlanden.nl
info@waardlanden.nl

Noachschool
De Regenboog

Noachschool

Rommelschuur

Huis aan huis: 4e
woensdag vd maand
Zie schema
Dagwinkel

Dagwinkel
Steenovenweg

Dagwinkel

Noachschool

Noachschool

Zie schema

Dagwinkel

Herv. Kerk I.H.V.

Batterijen:

Cartridges & mobiele telefoons:

Goederen, boeken, speelgoed
& gebruikte of nieuwe spullen:

Papier & karton:

Kleding , schoenen & riemen:
Kleding:

Frituurvet:

Oude huishoudelijke apparaten
met een stekker eraan, die passen
in een boodschappentas.

Postzegels & ansichtkaarten:

Plastic afval:

Schone gebruikte plastic tassen:

Oud ijzer en metalen:

Nico Klein Tel 06 12 09 88 67

De tassen worden opnieuw gratis verstrekt

Gratis plastic zakken af te halen bij de dagwinkel.

of Gerefomeerde Kerk

of bij de dagwinkel die er vervolgens zorg voor draagt
dat de apparaten op de Noachschool komen
Geen printers, computers en telecomapparatuur!

in gesloten plastic flessen, in de gele container

bij elkaar in gesloten zak in de container
alleen kleding in gesloten plastic zak

in de ondergrondse glascontainer

of de inleveren bij de dagwinkel die het iedere
donderdag inlevert t.b.v. Hervormde Kerk

of Tel 0345 641414 of na 18.00 uur 0345642198

of de dagwinkel die het op de Noachschool inlevert

of de dagwinkel die het vervolgens op één van de
basisscholen inlevert

Opmerkingen:

Hervormde Kerk In Hersteld Verband

Uw eigen "knip"

Landelijke systeeem inzameling

Zending

Ieder apparaat = goed voor 1 punt
voor aanschaf spelmaterialen

Landelijk systeem inzameling

Pax Kinderhulp
KICI Amnesty international

Landelijk systeem inzameling

Hervormde Kerk
Actie: Binnenwerk van de kerk

Gereformeerde Kerk

Landelijk systeem inzameling

Kilo batterijen = goed voor 1 punt
voor aanschaf spelmaterialen

Opbrengst voor het goede doel:

Nog meer ideën? Geef ze door aan Ad de Jong of via info@dagwinkelschoonrewoerd.nl

Gooi niet weg, spaar mee voor goede doelen en belast daardoor het milieu minder!

Glas:

Inleveren bij:

Materialen:

Gooi niet weg, spaar mee voor goede doelen en belast daardoor het milieu minder!

Nieuwsbrief Ad & Tineke’s dagwinkel. Januari-februari 2013.

Blauwzaam:
Wij doen mee aan het tweede energieconvenant op initiatief van de stichting
www.blauwzaam.nl Samen met 25 andere bedrijven hebben we een overeenkomst
getekend om binnen 3 jaar tenminste 10 % energie te besparen. We doen dat door te letten
op het gebruik van stroom, water en brandstof. Ook investeren we in energiezuinige
apparatuur. Voorbeelden daarvan zijn sensoren op onze lampen in kantoor, keuken en
toiletgroep. Er brandt alleen licht als er iemand is. De sensor schakelt automatisch lampen
uit. In onze dagwinkel hebben we alle oude TL lampen vervangen door het aller nieuwste op
gebied van verlichting: led platen. Deze hebben dezelfde oppervlakte als de huidige lampen ,
betere lichtopbrengst en het belangrijkste: het bespaart meer dan 50 % aan stroom.

De energieke buurt.
In ons dorp zijn we, samen met Jan van Buuren, actief door bewoners te benaderen mee te
doen aan “de energieke buurt”. Een initiatief ondersteund door de gemeente Leerdam, De
Rabobank en opnieuw de stichting ‘Blauwzaam”. De bedoeling is om energie te gaan
besparen tijdens je dagelijkse routine. Ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Stimuleer goed gedrag.

Nationale opschoondag.
Op 9 maart is het de landelijke “opschoondag”. Schoonrewoerd is een prima startpunt voor
mooie wandelingen en fietstochten. Maar soms is het een bende in de natuur. Overal troep
en lege verpakkingen. Afkomstig van onze dagwinkel, maar ook van andere winkels en
bedrijven. De bedoeling is om op deze dag zwerfvuil op te ruimen. Iedereen kan meedoen.
Interesse om mee te organiseren? Opgeven bij Ad. Kijk op de website:
www.nederlandschoon.nl voor meer informatie.

Openingstijden dagwinkel:
Voor velen al heel gewoon: onze dagwinkel heeft geen middagsluiting meer: dus dagelijks
geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur. Vrijdagavond koopavond tot 20.00 uur. Zaterdags
genieten we vanaf 16.00 uur van het weekend.

Kleurrijk wonen:
U kunt uw gespaarde punten verzilveren voor een dagwinkel cadeaubon en bovendien
ontvangt u op vertoning van uw Woongoud voordeelpas altijd 10 % korting op bloemen en
planten. Meer info op www.kleurrijkwonen.nl
Graag tot ziens: Ad & Tineke de Jong.

Burgerlijke stand
Geboren

25 september 2012
Anna (Annie Alisha)
Dochter van Rijk en Inge van den Berg

Ingekomen in Schoonrewoerd:
• Ruben van Wijk vanuit Wijk en Aalburg
naar Schaikseweg 86.
• Bert en Thea van Bremen met hun zoon
Nick van 16 jaar en dochter Britt van 12
jaar vanuit Rhenoy naar Diefdijk 39.
• Rogier Kloof en Eveliena Voet vanuit
Hagestein naar Dorpsstraat 56.
• Henk-Jan Kievit en Kiki van der Horst met
hun kinderen Yannic 16 jaar, Kristian 12
jaar, Rosa 10 jaar, Janne 9 jaar en Guus 7
jaar naar Overboeicop 7.
• Jolanda van Middelkoop en Denise de With
vanuit Leerdam naar Kerkeland 11.

Verhuisd binnen Schoonrewoerd:
• Floris de Zeeuw van Dorpsstraat 60 naar
Dorpsstraat 19.
• Hens de With met zijn gezin van Pr.
Bernhardstaat 13 naar Kon. Julianastraat
58.
• Berta den Hartog-Kool van Overheicop 5
naar Overheicop 40.

5 oktober 2012
Rosalin (Rooske Elizabeth)
Dochter van Jasper en Annelies de Bruijn,
zusje van Rick

27 december 2012
Lynn Hendrika
Dochter van Arie en Claudina Liefhebber, zusje
van Romy en Tess

Vertrokken uit Schoonrewoerd:
• De heer H. van Wijk van Diefdijk 44 naar
Noordeloos.
• Gerda van Weverwijk van Diefdijk 44 naar
Hoogeind.
• Federika Brouwer van Kortgerecht 34 naar
Hei-en Boeicop.
• Matheo Niebeek van Kon. Julianastraat 34
naar Leerdam.
• Jessica den Hartog van Noorderwoerd 14
naar Arnhem.
• Karen den Braven van Eiberhof 9 naar
Nieuwegein.
• Kees van Krieken van Schaikseweg naar
Wilnis.
• Sharon van de Berg van Anthoniuswerf 1
naar Lexmond.
• Jan Bruynes van Overboeicop 3 naar
Meerkerk.
• Corina van de Kraats van Kortgerecht 84
naar Meerkerk.
• Fam. A. Benschop met Kinderen van
Dorpsstraat 56 naar Uddel.
• Fam. Neeleman van Overheicop 80 naar
Amersfoort.

Sterk
sierhekwerk
Vakkundig werk in:

• (sier)hekwerken
• garage- en bedrijfsdeuren
• Inrijpoorten
• Automatisering van deuren

Oók uw adres
voor Hörmann
garagedeuren

en inrijpoorten

Sterk VOF • Hoogeind 7 • Leerdam • Tel. 0345-618418

Getrouwd

10 mei 2012
Gerianne Roza & Ruben van Wijk

16 november 2012
Jan Bruijnes & Corina van de Kraats

12 oktober 2012
Krijn Keppel & Ingrid Deij

50 jaar getrouwd

Overleden

16 oktober 2012
Wout & Aartje Rijneveld, Overheicop 34.
18 oktober
Dik & Henny de With, Pr. Bernhardstraat 1.

90 jaar!
Enkele die 90 jaar en ouder zijn van ons dorp,
die nu in een verzorgings- of bejaardenhuis
zitten:
Gijs Versluis (Overboeicop, nu Eiland 89) is
23 september 92 jaar geworden.
Mw. A.P. Middelkoop (Huis ter Leede) is 27
september 92 jaar geworden.
Neeltje Westerhout-den Besten is 19
oktober 93 jaar geworden, zij woont gewoon
thuis in de Kon. Julianastraat 40 en is de oudste
vrouwelijke bewoonster van ons dorp.

Jans de With
Eerste Kerstdag overleed Jans de With. Jans
hield van gezelligheid, had graag dat je even
aan kwam lopen. Ze had veel te vertellen
over vroeger toen ze nog thuis in de laan
(Zijderveldselaan) woonde en nog op school
ging.
Ze kon goed leren en had graag schooljuf willen
worden. Helaas overleed haar vader toen ze
nog op school ging. Niet studeren voor het
onderwijs, maar thuis op de boerderij werken;
wat ze ook met plezier gedaan heeft.
Ze vertelde dat ze met de buren vaak ’s avonds
bij het orgel zongen en als ze gingen melken
op de wagen zongen.

Jans de With is 23 oktober 93 jaar geworden
en helaas op 25 december overleden.

Toen ze in Kortgerecht woonde, hebben daar
verschillende wat verbouwd en gewerkt.
Ze zeggen weleens breien en praten kan
tegelijk, maar bij Jans kon je ook werken en
zingen tegelijk. Dit hebben we vele malen zelf
gehoord. Maar nu is het stil geworden. Jans is
niet meer en wij missen ons loopje.

Bikker

Bikker

Overleden in 2012
Gewoonte getrouw geven we de namen door van de personen uit ons dorp die het afgelopen jaar
zijn overleden:
20-01-2012
05-02-2012
10-02-2012
11-02-2012
15-02-2012
15-02-2012
08-03-2012
27-03-2012
28-03-2012
04-05-2012
28-05-2012
03-06-2012
07-07-2012
10-07-2012
03-08-2012
01-11-2012
03-11-2012
15-12-2012
25-12-2012

Eeltje van Es-den Besten
Arjan den Hartog
Teunis de Leeuw
Maaike van de Water-Bronkhorst
Rijk van de Water
Lena de Jong-Nobel
Jo de Keijzer-de Jong
Adriana de Leeuw-Brouwer
Teunis den Hartog
Hans Peek
Roelie van Vulpen
doker Jan Schreurs
Lena de Jong-van Klei
Ton Bogerd
Anita den Hartog-Middelkoop
Kees Beyerman
Cor de Leeuw (Cor van Moetie)
Adriaan Kool
Jans de With

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

90 jaar (van de Acquoyse Heuvel)
46 jaar
91 jaar
87 jaar
96 jaar
93 jaar
88 jaar
84 jaar
86 jaar
89 jaar
45 jaar
82 jaar
99 jaar
82 jaar
43 jaar
76 jaar
100 jaar
90 jaar
93 jaar

Winterwandeling
Op 6 december, Sinterklaas was nog maar
net vertrokken…, was het schitterend weer.
Er lag een verse laag sneeuw en de lucht was
staalblauw. We besloten met alle leerlingen,
juffen en meester een rondje Wiel te lopen.
Het werd een geweldige ervaring. Op het
fietspad bij de Wiel hebben we nog heerlijk in
de sneeuw gespeeld!

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

IJspret op IJsbaan de Noachschool
Het kan vriezen, het kan dooien! Maar… als
het gaat vriezen, slaat de schaatskoorts toe.
Nu heb ik persoonlijk liever schaatskoorts
dan koorts omdat er een griep onder de leden
zit. Ik wil maar zeggen… De schaatskoorts op
de Noachschool is een gezonde ziekte! Het
schaatsvirus is echter zeker wel besmettelijk,
iedereen doet eraan mee!
Op een koude maandagavond, na mislukte
pogingen met de brandslang van school, belde
ik Jacco van Zanten met de vraag of hij tijd
had om met de melktank-brandweerauto het
schoolplein onder water te zetten. ”Om half
negen ben ik bij je met de pomp en slang!”
Op de afgesproken tijd rolden we de slangen
uit en sloten ze aan op de tank. Binnen een
half uur was de klus geklaard en lag er 17.000
liter water op het plein. De putten werden uit
voorzorg met extra zandzakken bedekt, zodat
het water niet weg kon zakken voor het bevroor.
De volgende morgen om 6.30 uur was Jacco
weer van de partij, om voor werktijd nogmaals

Open morgen
ari
Woensdag 13 februari
van 09.00 - 11.30 uur
Inschrijfavond kleuters
rs
Dinsdag 19 februari
van 19.00 - 20.00 uur

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

U wordt in de gelegenheid gesteld uw kind aan te
melden, als het voor 1 oktober 2014 vier jaar wordt.

“Noachschool” Kerkweg 3a, Schoonrewoerd, Tel. 0345-642171, info@noachschool.nl

dezelfde hoeveelheid water op de baan te
spuiten. De rest van de baan werd laagje voor
laagje om het uur opgespoten. Op vrijdagavond
en zaterdagmorgen werden zo’n tien laagjes
water op het plein gelegd. Toch lukte het me
niet, ondanks alle aanmoedigingen en ‘likes’
op Facebook van mensen die meeleefden, een
goede ijsvloer op het schoolplein te krijgen.
Toen het zaterdag snijdend koud was met een
waterig zonnetje, kwam ik tot de ontdekking
dat het ijs op meerdere stukken van het plein
gewoon weg was! Eerst dacht ik nog aan
sabotage met pekel, maar al snel had ik door
dat de grondtemperatuur onder de ijsvloer
waarschijnlijk te hoog was. Van opgeven wilde
ik niet weten.
Toen zijn we maar op plan B overgestapt.
Inmiddels was het ijs op de sloot sterk
genoeg om op te
kunnen
schaatsen.
Daarom hebben we
zaterdagavond
de
verlichting langs de
sloot opgehangen en
de sloot onder water
gespoten, zodat er een
mooie ijsvloer lag. Het
is het begin geweest
van een onvergetelijke
periode van ijspret. De
hele week is het een
drukte van belang. Ook
‘s avond is het gezellig
druk, de baan is dan
mooi verlicht. Langs de
ijsbaan is het gezellig,
omdat veel ouders een
kijkje komen nemen.
Ook zij genieten van
hun kinderen en de
gesprekken. Aan het
einde van de avond helpen vaders mee de
baan sneeuwvrij maken. Ook Theo Vuurens
was veel op het ijs en maakte heel wat meters,
om de sloot van de Noachschool tot aan de
Rabobank sneeuwvrij te maken. ’s Avonds laat
werd er dan weer een laagje water op het ijs
gespoten, zodat de pret de volgende dag weer
van voren af aan kon beginnen. Op dinsdag
hebben we met de groepen 3 t/m 8 gym op het
ijs gehad. Zo werd IJsbaan De Noachschool ook
dit jaar weer een succes en alle moeite zeker
waard! Er worden op dit moment door onze
ouderraad plannen gemaakt om op vrijdag 25
januari voor de leerlingen een Elfstedentocht
te organiseren. Foto’s van deze tocht vindt u
niet in deze Klepper, maar u kunt ze wel op
onze website vinden.

Kerstfeest
Op donderdag 20 december vierden we met
elkaar de geboorte van de Heere Jezus in de
dorpskerk van Schoonrewoerd. Dit jaar was het
thema ‘Kerst... begrijp jij het?’. De leerlingen
hebben tijdens de viering een belangrijke
taak; iedere groep zingt een lied, verzorgt een
declamatie en een aantal leerlingen bespeelt
een instrument in het schoolorkest.
De collecte aan het einde van de kerstviering,
die ruim 400 euro bedroeg, ging naar de
organisatie
Mission
Aviaton
Fellowship.
Omdat ik weet dat veel lezers van de Klepper
ook een bijdrage hebben geleverd aan de
kerstcollecte voor de Noachschool, meld ik hier
dat de collecte dit jaar ruim 1200 euro heeft
opgebracht. De collecte is gebruikt voor de
leerlingen. Iedereen hartelijk dank!

Nieuwbouw Noachschool
Zoals u natuurlijk al heeft vernomen, gaat de
nieuwbouw van de Noachschool (voorlopig)
niet door. Het dalend aantal geboorten in
Schoonrewoerd is daar de grootste oorzaak
van. Dit is erg jammer voor al het werk
dat we voor de nieuwbouw hebben verzet;
een visie op onderwijs in relatie met een
nieuw schoolgebouw op papier zetten, een
programma van eisen maken en veel overleg
met de Regenboogschool over de indeling
van het terrein en de plaats van de sportzaal.
Jammer dus..., maar aan de andere kant
geeft het ook rust. Voorlopig blijven we nog
in onze vertrouwde dorpsschool met de grote
lokalen, het geweldig ruime schoolplein en de

sfeer van geborgenheid. Voorlopig kunnen we
als het vriest nog gewoon een ijsbaan op het
schoolplein maken en heerlijk trainen voor
een sporttoernooi. Jammer, heel erg jammer,
dat de gemeenteraad heeft besloten de bouw
van de gymzaal ook uit te stellen. Persoonlijk
vind ik, en velen met mij, dat een dorp een
eigen sportzaal moet hebben, waar niet alleen
de schoolkinderen kunnen sporten, maar die
ook gebruikt kan worden voor verenigingen,
clubs, de fysio en de buitenschoolse opvang.
De gemeenteraad heeft echter anders beslist…
Vanaf volgend schooljaar zullen we in Leerdam
gaan gymmen. De gemeente zorgt voor het
vervoer naar de sporthal. Zo kan Jan Harlaar
gelukkig ook verder plannen maken voor zijn
Dorpshuis.
Inspectiebezoek
Op 3 december kregen we bezoek van
mevrouw Timmerman, de inspecteur van
onderwijs. Alles heeft ze bekeken: de school,
de groepen, de beleidsplannen, peilingen,
monitor, groepsmappen, groepsoverzichten en
groepsplannen, en nog veel meer.
In het gesprek dat we hadden vertelde ze ons
dat we als school goed bezig zijn. Alles grijpt in
elkaar door HandelingsGerichtWerken. Ze was
blij dat we op 5 vakgebieden met groepsplannen
werken en dat we de leerlingen op die manier
goed in beeld hebben. Op dit gebied zijn we een
voorbeeldschool voor scholen in Nederland.
Binnenkort is het verslag van het bezoek te
lezen op de site van de inspectie en op onze
schoolsite.

De Leerling Tevredenheid Peiling
Enige tijd geleden hebben
alle leerlingen van groep
5 t/m 8 hun mening
gegeven
over
onze
school. Als school komen
we uit op een gemiddelde
van
8.5.
Natuurlijk
zijn we apetrots op dit
resultaat! Toch willen en
moeten we op sommige
punten verbeteren.
Dit schooljaar gaan we
kijken op welke punten
uit de vragenlijst we
beleid kunnen maken om
enerzijds de tevredenheid
te waarborgen en waar
nodig te verbeteren om
zo voor al onze leerlingen
een goede, prettige en
fijne basis te kunnen leggen voor hun verdere
leven. Niet voor niets staan we voor ons motto
‘Zorg voor iedereen!’.
Inschrijven nieuwe leerlingen
De keuze van een goede basisschool voor uw
kind kan lastig zijn. Graag gaan wij met u in
gesprek om te kijken of de Noachschool dit
voor u is. Op woensdag 13 februari 2013 bent u
daarom van harte welkom op de open morgen
van de Noachschool. We vinden het fijn u te
ontmoeten en willen u graag de Noachschool
‘in bedrijf’ laten zien. Kom gerust een kijkje
nemen in verschillende groepen en ‘Proef de
Noachschool’. Als u na afloop meer informatie
wenst om een goede keus te maken, plannen
we met u een vervolggesprek.
Op maandag 19 februari 2013 is onze
traditionele inschrijfavond. We nodigen u
van harte uit uw kind, als het voor 1 oktober
2014 4 jaar wordt, op de Noachschool in te
komen schrijven. Tussen 19.00 uur en 20.00
uur bent u van harte welkom! Natuurlijk kan
de inschrijving ook op een ander moment
plaatsvinden, mits uw kind de leeftijd van 3
jaar heeft. Neem een kijkje op de website:
www.noachschool.nl voor meer informatie
over onze school. In deze Klepper vindt u ook
een advertentie over de aanmelding.
De voorjaarsvakantie is alweer in zicht. Ik hoop
u in maart weer mee te laten genieten van de
actualiteiten op onze toch wel unieke school.
Hartelijke groeten ook namens het team,
Kees de Korte, Directeur Noachschool

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

W ilMid



Bouw- en aannemingsbedrijf

bouwen zonder zorg
Vrijblijvend offerte
9Nieuwbouw
9Verbouw
9Onderhoud
9Renovatie
Willem

Middag

06- 54278015 / 0345- 642325
info@wilmid.nl www.wilmid.nl

WELKOM!
De mooiste woonwinkel van de regio bevindt
zich tegenwoordig in Leerdam. Van Zanten
wonen & slapen is namelijk spectaculair verbouwd. Kom daarom naar onze vernieuwde
winkel. Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie.
En speciaal voor deze gelegenheid hebben
wij ook nog een prachtige aanbieding.
ALLES INCL

ACTIE!

€59.95

vanaf

Graag tot ziens in onze
nieuwe winkel

PVC + EGALISEREN +
LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

EEN
NIEUWE
PVC
VLOER

Hoogstraat 29-31 Leerdam T 0345 63 11 66 www.vanzantenwonen.nl info@vanzantenwonen.nl

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

Gespecialiseerd in:
x nieuwetijdsboeken en muziek (New Age)
x informatie over cursussen / therapieën, zoals
yoga, zen, t’ai chi chuan, gestalt,
hypnotherapie
x aromalampjes en diverse geuroliën
x wierook, sieraden en gezondheidsstenen
x alle andere boeken op bestelling ook leverbaar

Loop eens vrijblijvend binnen !
Openingstijden:
Dinsdag
10.00 – 17.00 uur
Woensdag t/m vrijdag 13.00 – 18.00 uur
zaterdag
10.00 – 17.00 uur
(op koopavond gesloten)
Geertje Kuipers

telefoon: 0345 - 515293
e-mail: kraanvog@xs4all.nl
www.boekhandeldekraanvogel.nl

vraag in de winkel naar de voorwaarden

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.

meetelt. Belangrijker is hoe de
kinderen in de afgelopen jaren
hebben gewerkt en daarvoor
gebruiken we het genoemde
LeerlingVolgsysteem.
Eind maart zal voor iedereen
duidelijk zijn waar ze straks
naartoe zullen gaan.
Terugblik Kerstfeest
Op woensdag 19 december
hebben we in de Gereformeerde
kerk met elkaar de geboorte
van de Here Jezus gevierd. Het
was een prachtige dienst en
de kerk was zeer goed gevuld. De dag erna,
op donderdag 20 december, hebben we met
de hele school Kerststukjes gemaakt. Wat een
creativiteit hebben de kinderen! De mooiste
stukjes kwamen tevoorschijn en iedereen
was enorm trots op het resultaat. Maar het
hoogtepunt kwam ‘s middags: toen hebben

Nieuws van de Regenboog
Beste bewoners van Schoonrewoerd en
omstreken,
Buiten is het -7°C en de wind laat het nog kouder
aanvoelen. Voorzichtig maken we plannen om
wellicht met school te gaan schaatsen op de
kleine Wiel, maar dat hangt helemaal van de
weersomstandigheden af. Wanneer u deze
Klepper leest, zal het waarschijnlijk allemaal al
achter de rug zijn.
Op school zijn we gezellig bezig met elkaar
rondom allerlei activiteiten. In alle groepen
worden momenteel toetsen afgenomen van het
LeerlingVolgSysteem. Op de manier kunnen we
de resultaten van elk kind nauwgezet volgen
en waar nodig extra hulp bieden. Straks zal
in de eerste week van februari voor groep 8
de CITO Eindtoets worden afgenomen. Voor
de kinderen altijd een spannend moment,
maar ze weten ook dat het maar ten dele

Dat betekent dat alle kinderen
van groep 5 t/m 8 in gemengde
groepen een uur lang bezig
zijn met allerlei activiteiten:
koken, leer bewerken, techniek,
figuurzagen en mozaïek maken.
Als je dan de school inloopt is
het in alle lokalen een gezellige
drukte: er komen heerlijke
geuren uit het kooklokaal, er
wordt gezaagd en geklopt bij
het houtbewerken, bij techniek
worden
heerlijk
geurende
shampoos gemaakt en de
kinderen maken hun eigen
hoesje van leer voor de telefoon.
Het is enorm gezellig en iedereen
is razend enthousiast! Op de
foto’s krijgt u een impressie van
deze activiteit, maar u kunt altijd
even een kijkje komen nemen.
we deze Kerstbakjes met de hele school bij de
ouderen van het dorp bezorgd. In groepjes van
ongeveer 6 kinderen zijn ze langs de adressen
gegaan en hebben daar aan de mensen hun
stukje overhandigd, samen met een mooie
kerstkaart gemaakt door de onderbouw. Wat
waren de mensen blij verrast en wat vonden
de kinderen het leuk om te doen. Het was
een enorm geslaagd project dat zeker voor
herhaling vatbaar is.
De eerste dag na de
vakantie kregen wij als
dank een grote kist vol
heerlijke mandarijnen!
Creamiddag
Vanaf januari zijn we op
de vrijdagmiddag gestart
met een creamiddag.

Gymzaal
U heeft ongetwijfeld in de media gelezen, dat de
bouw van de gymzaal uitgesteld is. Aangezien
de gemeente ook vindt dat de kinderen van
Schoonrewoerd gymonderwijs moet ontvangen
in een daarvoor goed geschikte accommodatie,
zullen de gymlessen vanaf aankomend
schooljaar niet meer plaatsvinden in het
Dorpshuis maar in sporthal Berenschot.
De kinderen zullen dan met bussen
daarheen vervoerd worden. Voor ons
als school is dat een hele vooruitgang,
aangezien het Dorpshuis lang niet alle
mogelijkheden heeft die een sporthal
wel kan bieden.

Afscheid
Zondag 13 januari 2013 hebben we afscheid
genomen van de heer W. de Jong als ouderling
van onze gemeente.

Een heel bijzondere kerkdienst omdat het
precies 50 jaar geleden was dat hij als diaken
werd bevestigd. In de achterliggende 50 jaar
is hij 40 jaar kerkenraadslid geweest. We zijn
met hem heel dankbaar voor de periode dat hij
dit werk in onze gemeente heeft mogen doen.

Nieuwe website
We hebben sinds twee maanden een nieuwe
website en regelmatig worden er nieuwe zaken
op geplaatst. Zo staat de nieuwe schoolgids nu
ook online. Ook kunt u direct vanaf de site op
de weblog van de groepen klikken. Ik nodig
u uit om ook eens op deze prachtige site een
kijkje te nemen. U kunt dan ook al het nieuws
zien van onze collega school in Leerdam, de
Julianaschool.
www.cbs-ichthus.nl
Een hartelijke groet, mede namens alle
kinderen, ouders en leerkrachten van de
Regenboog.

En dat in een periode van veertig jaar veel
kan gebeuren, daar weet de heer de Jong over
mee te praten. Kerkenraadsvergaderingen,
huisbezoeken, predikanten beroepen, begrafenissen, bruiloften enz. enz. Maar dan is er
een moment om de taak neer te mogen leggen.
En dat wilden we niet zo maar laten passeren.
In de kerkdienst van 13 januari mocht hij uit
handen van de scriba een oorkonde ontvangen
voor zijn 40-jarig ambtsjubileum met daarbij
een gouden draaginsigne. We danken de heer
de Jong voor alles wat hij voor onze gemeente
heeft mogen betekenen. Maar vooral danken
we de Heere God, Hij was het die u kracht en
wijsheid schonk, die u de gezondheid gaf om al
dit werk te mogen doen.
De Kerkenraad van de Hervormde gemeente

Caroline van Reenen – Sterk,
locatieleider CBS Ichthus, locatie Regenboog



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

Uw groenteen fruit specialist
Kwaliteit
is onze garantie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
februari
9 februari
13 februari
19 februari
21 februari

11:00-16:00 uur
9:00-11:30 uur
19:00-20:00 uur

27 februari

vanaf 18:00 uur

Opening Maresa’s Haar & Zo
Open morgen, Noachschool
Inschrijfavond kleuters, Noachschool
Dialezing over Bonaire, St Eustatius en Saba door Henkjan
Kievit, in De Schaapskooi
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

maart
2 maart
7 maart
9 maart
21 maart
27 maart

11:00-14:30 uur

vanaf 18:00 uur

Lentefair Ouderenkontakt in het Party Centrum
Dialezing over boerderijen en boerenerven in de Vijfheerenlanden door Ineke de Visser, in De Schaapskooi
Landelijke ‘opschoondag’, zie www.nederlandschoon.nl
Dialezing over Gelderland door Wim Weenink, in De Schaapskooi
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

vanaf 18:00 uur

Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

april
24 april

