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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 VHL
Willy van Kogelenberg
613954
kogelenberg@xs4all.nl

voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdachtentwintig
Terwijl ik de collecte voor de hersenstichting liep,
dacht ik na over het voorwoord voor De Klepper.
Ik probeer vaak een ‘rode draad’ in het voorwoord
te breien, maar dat valt niet altijd mee, gezien
de grote variatie aan artikelen, terugblikken en
aankondigingen.
Ik realiseer mij ook dat ik zelf vaak – en daar ben
ik vast de enige niet in- een voorwoord in een
tijdschrift pas lees als ik het blad verder uit heb
of soms helemaal niet lees. Ondankbaar werk
is het dan… en juist toen ik dat bedacht, kwam
ik een mevrouw tegen die mij heel enthousiast
begroette en complimenteerde met de Klepper
en met name daar het voorwoord bij noemde.
Niks ondankbaar werk dus!
Verwachtingen zijn hooggespannen. Ik moet mijn
best doen. Dus op zoek naar ‘de rode draad’…
tja… welke draad verbindt vele kerstactiviteiten
waarop we terugblikken met Joppie, de kat,
die kwijt is? En waar is het verband tussen de
Oranjevereniging met het programma van de
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16±: Rick Terlouw
50 vragen: Dennis Doeser
Activiteitenkalender
André van der Leest toch in de Raad!
BWK Hervormde Kerk
De groen(t)e bladzijde: Boerenkool
De Schoonrewoerdse Poort
De Schoonrewoerdse Zoekvreter
De Tikkende Pennen
DVS Kerstboom versieren
DVS Nieuws
Ervaar ijzer, hout en vuur!
Gevraagd: Foto’s voor de cover
Goede voornemens: meer wandelen
Graag uw aandacht voor het volgende
Hope & Serve
Kees & Raymond, hun tijd ver vooruit
Kerstmusical: Het lege boek
Kerstnacht: Wees niet bang…
Kinderhoekje
Lezing ‘Geheimzinnige tekens aan de gevel’
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Noachschool
Op de Vlucht jeugdienst Gereformeerde Kerk
Open deurroute S’woerd BinnensteBuiten
Oranjevereniging
Oud en nieuw met dure flessen wijn
Ouderenkontakt
Verlichte proeverijenroute
Vermist: Joppie
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feestweek en heerlijke boerenkoolrecepten? Al
bladerend door alle inzendingen die ik alvast
kan bekijken voor het maken van het voorwoord
word ik vooral heel warm van binnen, heel trots
op wat er is gedaan, is geschreven en op wat
men/we allemaal nog van plan is/zijn. De ‘rode
draad’ bedacht ik, ligt in de lijn van bewondering.
En bij bewondering horen complimenten.
Op
vrijdag
1
maart
is
het
nationale
complimentendag en in deze Klepper staat het
bol van de complimenten en/of zaken die een
stevig compliment verdienen. Allereerst maar
eens een compliment aan al die mensen die
niet in De Klepper staan: alle vrijwilligers (in
zorgtaken, met organisatiewerk voor het dorp
en/of de politiek, van rommel-opruimwerk, bij
feestweek-uitdenkwerk, voor collectewerk, met
burenhulptaken, tegen a-sociaal en immoreel
gedrag, …) Houd vol allemaal, jullie doen
geweldige dingen.
Dan grote complimenten aan alles en allen
waarop we terugkijken: kerstboomversieren,
ambachtsdag, kerstmusical, kerstnachtsamenkomst, onze overgang naar Vijfheerenlanden en
de nieuwe namen die daarbij horen. Compliment
aan Gijs Kool die een mooie terugblik heeft
geschreven over dat bijzondere stel: Kees Horden
en Raymond v/d Eshof en in dat artikel het dorp
Schoonrewoerd een mooi compliment geeft over
de omgang met mensen die het allemaal wat
anders doen.
Compliment aan Dennis Doeser die een hoop werk
zag, maar zijn vrouw niet teleur wilde stellen en
aan de slag ging op De Bongerd 2. Lees het in
50 vragen en maak nader kennis met hem. In
de 16± rubriek ontmoeten we Rick Terlouw, een
jongeman van de praktijk, handige handen dus.
Die hebben we nodig, compliment, Rick.
Ach… en dan al die plannen en activiteiten:
de proeverijenroute, de school, de Natuur en
Vogelwacht, het ouderenkontakt, … zoveel, zo
gevarieerd, compliment voor al dat regelen
en organiseren. De Klepper ligt weer voor u,
compliment aan alle bezorgers! Gaat u maar
lekker lezen en geniet.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 129 is vrijdag 22 maart. Klepper
129 zal rond 12 april worden bezorgd.

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

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

VERKOCHT
x
x
x

Noordhollandse kaas
20 + kaas, div. smaken
Buitenlandse kaas, div.soorten
Groot assortiment kipprodukten.
De moeite waard voor een bezoek
aan onze verkoopwagen.

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

THUIS in úw regio!

Kees & Raymond, hun tijd ver vooruit
zeker in Schoonrewoerd
Met het overlijden van oud-Schoonrewoerder
Raymond van den Eshof kwamen bij de
Klepperredactie de herinneringen bovendrijven
aan de flamboyante Raymond en zijn man
bedrijfseconoom Kees Horden die van 1983
tot en met 1996 aan de Dorpsstraat naast
Bakkerij van Klei woonden.
Een bijzonder liefdesverhaal in een klein dorp,
verteld door de enige nicht van Kees Horden:
Hennie Kool-Horden uit Hei- en Boeicop.
De geschiedenis van Kees en Raymond Horden
in Schoonrewoerd begint in 1978 als Kees
zijn nieuwe verkering Raymond voor komt
stellen aan zijn moeder in Everdingen. Kees
is dan als eenendertigjarige al een aantal
jaren afgestudeerd bedrijfseconoom aan de
Erasmusuniversiteit waar hij inmiddels ook
lesgeeft. Hij heeft kapper Raymond, twintig
jaar oud, ontmoet ergens in een bar in Utrecht
en stelt hem voor aan zijn tachtigjarige
moeder.
Het moet een fraai gezicht zijn
geweest volgens Hennie: ,,Raymond had toen
een enorme bos met haar, een soort afrokapsel’’, vertelt ze. Kees was in 1978 overigens
al jarenlang ‘uit de kast’ en had daarvoor in
Meerkerk samengewoond met Jan.

Kees Horden groeide op in een ‘krotje’ in
Everdingen zonder stroom of stromend water,
samen met zijn enige broer: de bekende
griendhakker Aart Horden uit Everdingen.
Het verschil tussen het leven van Kees en zijn
broer Aart is enorm. Aart, die zelf ook goed kan
leren, is twaalf jaar ouder dan Kees en moet
al vroeg werken in de griend als kostwinner
van het gezin omdat hun vader lichamelijk niet
meer in staat was om de kost te verdienen. Hij
was niet jong meer en arbeidsongeschiktheid
kenden ze toen nog niet zo goed. De griend
wordt voor Kees met zijn goede hersenen
verboden terrein: ,,Mijn vader Aart stuurde
hem altijd naar school. Hij zei ‘als ik je in de
griend tegenkom, sla ik je er met een stok
weer uit,’’ vertelt Hennie.
Grote troost: Kees kon uitzonderlijk goed
leren en deed dat graag. Dat bewijzen zijn
schoolrapporten, nu in bezit van Hennie. Het
laagste cijfer op een van de rapporten is een
zes: voor lichamelijke oefening. Voor de rest
van de vakken staat er standaard een acht of
een negen in de hokjes geschreven. Als hij
in Leerdam op een middelbare school komt,
wordt hij doorgestuurd naar Culemborg. ,,Hij
moest soms de lesstof aan de leraren uitleggen
in plaats van andersom’’, zegt Hennie.

Kees en Raymond met een borreltje op de boot

Op de rapporten van Kees staat een 10 voor
het vak ‘inleiding belastingrecht’, een vak
dat hij al kreeg op de Christelijke Hogere
Burgerschool in Culemborg. Niet veel later gaat
hij studeren in Rotterdam: bedrijfseconomie.
Een studie waarin hij ook excelleert. Als hun
vader overlijdt in 1969 is Kees 22 jaar oud
en studeert hij af in Rotterdam waarna hij
in Rotterdam verbonden blijft als leraar. Ook
begint hij een eigen adviesbureau, dat nog
altijd bestaat.
Kees en Raymond strijken in 1983 samen neer
in het oude huis van dokter van Heiningen
aan de Dorpsstraat in Schoonrewoerd. Daar
hebben ze, volgens Hennie, een mooie tijd
gehad. ,,Ome Kees was trots op wat hij bereikt
had maar wilde altijd in de regio blijven
wonen, maar dan wel in een groot huis. In
Schoonrewoerd hebben ze het altijd naar hun
zin gehad. Dat ze zijn verhuisd naar een grote
pastorie in Gellicum in 1996 kwam niet door
het dorp maar door het huis, ze zochten een
huis met meer ruimte maar ook met meer
vrijheid.’’ Volgens Hennie en Ton waren Kees en
Raymond wel geliefd in Schoonrewoerd. ,,Het
was niet vanzelfsprekend dat er twee mannen
samen woonden, maar er was niemand die een
hekel aan ze had. Nee, zeker niet. Al vielen ze
wel op samen. Dat wel.’’
Volgens Hennie was Kees de ‘man’ in de relatie
had Raymond meer de vrouwelijke trekjes.
,,We noemden hem steevast ‘tante Ramona’,
want hij was dol op z’n haar, toupeerde
het, gebruikte oogpotlood en had later ook
nepnagels.’’ Als je eens, per ongeluk, iets
zei als ‘ik zie geen flikker’, dan riep Raymond
gelijk keihard ‘Joehoe!!’’
Raymond was wat vrouwelijker dus, en Kees?
,,Die was een stuk mannelijker’’, vertelt
Hennie. Oma moet het vroeger vaak verzucht
hebben: ‘Raymond is een homo, maar mijn
Keessie is geen homo.’’
Kees, druk met adviesfuncties en lesgeven
op de Universiteit, hield op zijn beurt juist
wel van wat spektakel. ,,Hij hield ervan om
mensen te choqueren. Zo had hij altijd het
plan om midden in de zomer de kerstboom op
te tuigen en voor het raam te zetten, gewoon
om de reacties te zien. Maar hij heeft het
nooit gedaan hoor’’, zegt Hennie met een lach.
,,Ook liepen ze in Egyptische gewaden over
de Dorpsstraat. Ja, dan hadden ze wel een
borreltje op hoor’’, vertelt Hennie verder.

Trouwfoto
Ze werkte een aantal jaren mee in het bedrijf
van haar oom en maakte hem mee als hij
voor een groep mensen stond. ,,Ze waren
altijd onder de indruk van hoe slim hij was,
maar ook van de manier waarop hij het kon
brengen. Dat was gewoon heel goed’’, herinnert
Hennie haar oom. Hij bracht eerst met een
steekkarretje de boeken in de cursusruimte
waar de cursisten al zaten te wachten en hield
zich dan een tijdje van de domme. Daarna
moest hij vaak lachen als hij zich voorstelde
aan al die chique mensen als de cursusleider,
hij zelf niet in maatpak, vaak in tegenstelling
tot zijn cursisten. Hij heeft ook studenten in
huis gehad op zolder, die moesten studeren
en alles op alles moesten zetten om hun
studie te halen. Hij zette ze dan aan het werk.
,,Later hoorden we van oud-studenten die hun
slagen daaraan te danken hadden’’, weet Ton,
echtgenoot van Hennie nog.
Kees en Raymond hielden van reizen en
genoten samen van het gezelschap: broer Aart,
zijn vrouw Dinie en nichtje Hennie, en later
haar man Ton en hun kinderen. ,,Ome Kees en

Raymond hebben mijn ouders ontelbaar vaak
mee op vakantie genomen. Dit was zijn manier
om mijn vader te bedanken voor het werken
in de griend, zodat ome Kees kon studeren.
Dankzij hem hebben we heel Europa gezien
en veel cultuur gesnoven’’, weet Hennie.
,,Voor ons waren Raymond en Kees
heel vanzelfsprekend, maar
ze vielen altijd wel op. Zat
Raymond in een restaurant
iemand anders de maat
te nemen, viel het
hem weer niet op dat
iedereen juist naar
hem aan het kijken
was’’, zegt Hennie
met een lach.
Heel
plotseling
sterft
Kees
Horden op 5 april
in 2011 aan een
hartaanval.
Hij
is dan 63 jaar
oud. De uitvaart
van Kees is in
Zijderveld waar
hij na een kleine
bijeenkomst
in
de Oude School
wordt bijgezet in
het graf van zijn
ouders.
Raymond
blijft achter in de
enorme pastorie van
de katholieke kerk in
Gellicum. De twee hielden
samen wel van een borrel;
menig restauranthouder kende
hun uitspattingen. Toen Raymond
alleen achterbleef, ging hij gestaag verder met
borrelen. ,,Dat pakte verkeerd uit’’, zegt Hennie
met spijt in haar stem. ,,Hij zei steevast: ‘beter
jong met drank, dan oud zonder drank.’’ Dat
bleek een trieste profetie te zijn want na zijn
verhuizing vorig jaar naar een overzichtelijk
appartement in Leerdam ging het met de
gezondheid van Raymond eind vorig jaar plots
heel slecht. De 59-jarige komt in december
weer in het ziekenhuis terecht, zijn lichaam
is door het drankgebruik ernstig verzwakt.
Vanuit Gorinchem reed een ambulance hem
naar de intensive care in Dordrecht waar hij
vlak na aankomst overlijdt.
Hoewel het homohuwelijk in Nederland pas in
2001 zijn intrede deed, ‘trouwden’ Raymond
en Kees al in 1998, al ging het toen officieel

om een geregistreerd partnerschap. Op hun
huwelijksuitnodiging staat ‘Dit beschouwen wij
als een huwelijk’. Het stel ‘trouwt’ in een zaal
van de katholieke kerk in Gellicum en geven
een feest in De Drie Snoecken in Lexmond.
De trouwfoto van het stel toont
Raymond met blond haar belicht
door de zon. Hij is dan 39
jaar oud. Zijn afro-kapsel
is inmiddels verdwenen;
hij draagt een zonnebril
en een licht pak.
Zijn
zwierige
overhemd
heeft
lange
mouwen
die vanonder zijn
colbert over zijn
hele hand vallen.
Kees staat naast
hem. Niet perse
parmantig, maar
eerder
gezellig.
Gekleed in een
donkergrijs pak,
een snor onder
zijn neus, een
kalend hoofd en
net als Raymond
een
bescheiden
zonnebril op. ,,Het
was prachtig weer
die dag’’, herinnert
Hennie zich nog goed.
Ze laat een andere, veel
oudere ovalen foto zien,
eentje die altijd bij Raymond
en Kees in huis heeft gestaan in
een sierlijk rood lijstje. Het toont het
stel in de vroege vervlogen jaren: Raymond
met een rieten hoedje op zijn jonge hoofd,
een dunne wandelstok in zijn hand. Als een
volleerd dandy kijkt hij vriendelijk de camera
in. Kees staat naast hem, verkleed in een
kostuum dat doet denken aan iemand die
is teruggekeerd van een ontdekkingstocht
in de tropen. Is de foto soms genomen op
een gekostumeerd bal? Of het een gezellig
verkleedfeest was ergens in Rotterdam
of Utrecht, of Schoonrewoerd? Misschien
een vakantiefoto? Hennie heeft geen idee.
In ieder geval waren Kees en Raymond samen
hip, onbreekbaar en hun tijd ver vooruit. Zeker
in Schoonrewoerd.
Gijs Kool

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

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

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

‘Oud en nieuw met de dure flessen wijn van Raymond en Kees’
-Herinnering van redactielid Rien Bambacht,,Als ik aan die mannen denk, dan schiet mij
de viering van Oud en Nieuw op het Dorsplein
bij het ooievaarsbeeld door het hoofd.
We vierden er een nieuwjaarsfeest op
een andere manier dan in het Dorpshuis
werd gevierd. Herwin Philippi had een
geluidsinstallatie geplaatst (platenspeler en
cassettedeck met boxen in een bakfiets). We
maakten er een Amerikaanse fuif van: iedereen
nam wat mee. Ook Kees en Raymond, die
tegenover het plein woonden, kwamen mee
feesten. ‘We hebben nog wel wat drank’, zei
Kees trots. Als snel bleek dat het heel handig
was dat ze vanuit de kelder zo de drank door
het raam naar buiten op het plein aan konden
geven op het grindpad voor de woning. Daar
werd gretig gebruik van gemaakt.

We begonnen met een (zoals Kees dat noemde)
eenvoudig wijntje… Maar die wijn was er snel
doorheen en spontaan zei Kees: “Hier liggen
ook nog wat stoffige flessen”. Al snel dronken
we de dure wijnen van Kees en Raymond.
Dat hebben wij ons goed laten smaken en
wel zodanig, dat de volgende ochtend de
feestvierders niet vroeg uit hun bed waren.
Die oud en nieuw was een geweldig feestje
met een ongedwongen sfeer, voldoende drank
en bovenal gezellige mensen. Het was een
onvergetelijk moment wat nog lang in ons
geheugen zal blijven. De drank van Kees en
Raymond heeft daar zeker aan bijgedragen.
Leuk om weer eens zo’n oud en nieuw feest te
vieren in de toekomst.’’

De Tikkende Pennen
Voor degenen in ons dorp die nog niet weten
wie zijn:
Enkele jaren geleden heeft Trudi Middelkoop
een oproep geplaatst in De Klepper
voor
“wildbreien"
voor
Schoonrewoerd
BinnensteBuiten.
Ongeveer
14
mensen
(allemaal dames) hebben daar toen op
gereageerd en met z’n allen zijn we onder
de naam ‘De Tikkende Pennen’ aan de slag
gegaan met het ombreien van fietsen, palen,
brugleuningen enzovoort.

Toen het project afgelopen was hebben een
aantal dames de pennen niet neergelegd,
maar zijn ijverig verder gaan breien voor
menig goed doel.
Afgelopen jaar hebben we o.a. heel veel
dekens, mutsen, sjaals en sokken gebreid voor
Hope & Serve; het project van Jan en Marjan
Meerkerk. Op de foto zijn we druk bezig met
het breien van witte sjaals voor de koorleden
van de kerstmusical die op het dorpsplein is
opgevoerd.
Gerda van Buuren

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!

De groen(t)e bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met
mooie groenten en ingrediënten uit ons dorp.
Liefst groente van het seizoen, zoals deze
keer in de hoofdrol: boerenkool, een mooie
wintergroente. Met een ode aan topslager
Dick Molenaar, we gebruikten zijn mooie
ambachtelijke runderrookworst in de hartige
taart.
Boerenkool stamppot net even anders
3 tot 4 personen
800 gram gesneden boerenkool
1 kg aardappels
350 gram rundergehakt
125 gram gerookt dobbelsteentjes spek
1 teentje knoflook
1 ui
1 el grove mosterd
sambal
peper en zout
Schil de aardappelen en kook ze samen met
de boerenkool en wat zout in ongeveer een
half uur gaar.
Snipper de knoflook en ui. Zet de
dobbelsteentjes spek zachtjes op in een
koekenpan of braadpannetje tot ze gekleurd/
gaar zijn. Haal ze uit de pan. Fruit nu in het
achtergebleven vet de knoflook en ui.
Rul daarna het gehakt erdoor. Voeg de mosterd
en 1/2 tl sambal toe. (niet te veel; kan
later op het bord ook nog extra toegevoegd
worden). Laat dit zachtjes ongeveer 10
minuten pruttelen. Breng op smaak met wat
extra zout en peper. Stamp het gehakt door de
boerenkoolstamppot.
Dit gerecht is ’s morgens klaargemaakt en
’s avonds opgebakken in een koekenpan.
Opgebakken boerenkool is vaak lekkerder.
De smaken van de kruiden trekken er goed
doorheen.
Het testteam houdt wel van pittig en heeft
er op het bord er nog een theelepeltje sambal
bij gedaan. De sambal maakt het een lekker
verwarmend gerecht, ideaal als stevige
wintermaaltijd.

Smoothie met boerenkool
150 gram gesneden
boerenkool
200
ml
uitgeperst
sinaasappelsap
1 kleine banaan
1 kleine rijpe peer
200 ml water
Doe alles in kleine
stukjes in de blender
en mix fijn voor een
heerlijke
gezonde
smoothie als ontbijt of
lunch.
Het testteam vond
de smoothie mooi
groen van kleur en
fruitig van smaak.
De testversie is wat
lobbig, iets langer
draaien in de blender
geeft een fijner effect.
Koolhydraatarme boerenkooltaart
op Portugese wijze
In Portugal gebruikt men graag groene kool,
savooie kool. Die is prima in te ruilen voor
onze boerenkool die op dit moment gewassen
en gesneden wordt aangeboden. Daarbij is de
salami vervangen door runderrookworst en
wat tenen knoflook door het recept.
Dit recept is goed als lunch voor 4 personen
2 eetlepels olie
1 ui, gesnipperd
2 tenen knoflook, gesnipperd
1 rode paprika, in blokjes
400 gram boerenkool, gesneden en gewassen
peper en zout naar smaak, vanwege de worst
is er weinig zout nodig
8 halve zongedroogde tomaatjes op olie
(pomodor secchi, Dagwinkel)
2 runderrookworsten (van Topslager Dick
Molenaar), voor een goede balans ongeveer
400 gram rookworst
5 scharreleieren
olie of boter om in te vetten
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Neem een ruime wokpan of braadpan, ruim
omdat straks alle boerenkool erin moet

kunnen. Fruit in de olie de ui en knoflook tot
goudbruin. Voeg de paprika toe en laat kort
meewarmen.
Voeg de boerenkool toe, voor zover de pan het
toe laat, roer anders goed door, laat wat slinken
en voeg de rest van de boerenkool toe. Doe
een deksel op de pan en blijf zeer regelmatig
omscheppen. Voeg eventueel nog wat olie
toe mocht het aanzetten aan de bodem.Na
ongeveer 6 minuten is de boerenkool gaar.
Zet de pan van het vuur af. Voeg de in kleine
reepjes gesneden tomaatjes en de in plakjes
gesneden rookworsten toe en roer goed door.
Vet een dichte vorm in met olie, gebruik
eventueel bakpapier. De vorm moet zo groot
zijn als een springvorm, maar een springvorm
kan gaan lekken.
Kluts de eieren in een grote kom. Meng de
boerenkool snel met de eieren en doe het dan
in de vorm.
Dek de vorm af met een dekseltje van
aluminiumfolie en bak 35 minuten, haal dan
het folie eraf en bak nog 10 minuten.

Het testteam is dol op hartige taart en vond
deze taart vriendelijk van smaak met een rood
kleurtje en af en toe een zoet of zuur accent
door de tomaat of paprika. Door de donkere
kleur van de boerenkool helaas niet fotogeniek.
Op de avond waarop wij koken voor De
Klepper, gaan er pannetjes en bakjes over en
weer door het dorp, zodat meerdere leden van
het testteam kunnen proeven. Onverwacht
schoven ’s avonds bij het eten nog twee
personen aan van de organisatie van de
verlichte proeverijenroute Vijfheerenlanden.
We hebben alle gerechten gedeeld en geproefd.
De hartige taart viel erg goed in de smaak,
mede door de rookworst die erin zat. De
boerenkool mocht misschien iets fijner
gesneden worden.
De stamppot vonden we allemaal lekker, al
heeft iedereen er wel wat extra sambal door
gedaan voor iets meer pit.
Wij wensen u smakelijk eten,
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Graag uw aandacht voor het volgende!
De bouw van de woonwijk aan de
Prinses Amaliastraat in Schoonrewoerd
begint zo langzamerhand op een einde
te lopen. Inmiddels is de eerste woning
opgeleverd. En in januari zullen er nog
drie volgen. De laatste 4 woningen zijn
gepland in februari/maart.
Het is opmerkelijk dat er veel hondjes
worden uitgelaten in deze nieuwe wijk.
Omdat er steeds meer verharding
komt in de wijk, zijn er minder
mogelijkheden aanwezig om de hond
uit te laten. Gevolg hiervan is, dat de
baasjes de hond hun behoefte laten
doen op het trottoir (zie onderstaande
foto’s). Daarom een oproep aan iedere
hondenbezitter: “Ruim de hondenpoep
op” en laat die niet liggen op straat of
trottoir. Laat uw hond uit in de daarvoor
aanwezige poepstroken. Hoe moeilijk is het
om de poep van je hond even op te ruimen?
Hierdoor wordt voorkomen dat een ander in
de poep gaat staan! In deze wijk spelen veel
kinderen op straat.
Ook in andere delen van ons dorp (o.a. op de
Noorderwoerd) ligt hondenpoep op het trottoir.

Wij gaan ervanuit dat jullie meewerken aan
een schone buurt en in het vervolg de poep
van jullie hond opruimen! Een kleine moeite,
maar een groot plezier. Gebruik dus een
hondenpoepzakje.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Goede voornemens: meer wandelen
De kerstvakantie en dan met name de
tweede week van de kerstvakantie bood alle
gelegenheid om direct in het nieuwe jaar aan
ons goede voornemen te werken: wandelen,
meer wandelen, lekker naar buiten en…
wandelen.
Het weer was niet al te uitnodigend, dat was
wel jammer. Maar hield ons ook niet tegen.
Bovendien konden we -vond mijn echtgenootop een druilerige dag ook wel Zijn Persoonlijk
Goede Voornemen eer aan doen: lekker
autorijden in zijn/onze grote, voor ons nieuwe
(maar derdehandse) auto. Eerst rijden, dan
lopen; waar kan dat beter dan in het Nationaal
Park de Hoge Veluwe?
Zo gingen we op pad, ieder met een verborgen
agenda in het hoofd. Hij: “Lekker een eind
rijden, we zitten een stuk hoger, meer kans
dat we wild kunnen zien vanuit de auto en
misschien komen we zelfs een modderpad
tegen, dat zou fijn zijn om het 4-wheel-drive
systeem te testen...” Zij: “Lekker op pad, het
wordt vast wel droog en dan gaan we lekker
lopen, zandgrond-geur en dennenbossenaroma’s opsnuiven en wie weet is de parkwinkel
open en hebben ze daar nog een leuke tas of
een trui…”

We verheugden ons en glimlachten naar
elkaar: “Wat een goed idee van jou.” “Leuk
naar de Hoge Veluwe.” “Daar zijn we een tijd
niet geweest, zeg.” We kozen voor de ingang
Schaarsbergen, kochten een beschermerskaart
voor het hele jaar, met automatisch verlengen
in het volgende jaar, want Goede Voornemens
moet je Goed Doen. Het weer werd beter, de
lucht trok open. We sloegen de weg in naar
links: naar de glooiende vlakte, heidegebied,
heerlijk leeg. Auto parkeren en wandelen.
De bergschoenen aan, fotocamera en
verrekijker mee en lopen. Ik rook het zand.
Het was stil, alles was egaal grauw en daardoor
heerlijk rustgevend saai. Straks in het voorjaar
is er weer kleur, zijn er vogels, insecten, meer
mensen, meer drukte… ook leuk. Daarvoor
hebben we die jaarkaart: we kunnen in alle
seizoenen, elke maand een bezoek brengen
aan dit prachtige Hart van Nederland. Na alle
drukte van kerst en oud- en nieuw was dit
lege, stille landschap met die dreigende lucht
ruim voldoende om heerlijk tot rust te komen.
Voor ons in het zand zagen we veel
hoefafdrukken van edelherten of wilde zwijnen
of moeflons. Maar ook die dieren hadden zich
teruggetrokken, want zelfs met de verrekijker
konden we ze niet ontdekken.

De handen konden dus lekker in de zak, het
hoofd diep in de kraag… vandaag ging het
alleen maar om wandelen. Stap voor stap door
het zand, langs de heide, langs wroetplekken
van wilde zwijnen, langs een modderplas met
heel veel sporen van wild. De bewolking brak
iets, een streepje zon piepte door. We gingen
een zandpad op naar rechts, voelden ons
heel klein in die uitgestrekte ruimte. Ver naar
rechts waren de kale stammen van de dennen
te zien.
Een windvlaag bracht regenspetters mee.
We trokken de capuchon over het hoofd.
Langzaam steeg ons pad iets. De enkele
spetter werd regen. We schuilden onder een
eenzame boom. Even de capuchon af en de
nek strekken. Even genieten van het uitzicht.
En… hela, beweegt daar nou iets? Toch de
verrekijker pakken. Jawel, zeker vijftien
edelherten! Ver weg, maar door de verteglaasjes goed zichtbaar. Wouwh! We zien in
onze Vijfheerenlanden wel reeën, maar dit is
toch net weer wat groter, indrukwekkender,
anders.
Na goed driekwartier stappen was het genoeg.
We waren toch wel erg nat geworden, de
modder zat tot boven de knieholten en onze
neuzen drupten van regen en een laatste
restje verkoudheid. Het werd tijd voor een
kopje koffie in het bezoekerscentrum, vlak
naast de parkwinkel.

Bij de auto klapte mijn maatje de achterklep
open en het ‘nummerbord-deel’ omlaag: zo
handig om op te zitten als je je bergschoenen
uit wilt doen. De natte jas en hoed stopten
we achterin en met een safari-gangetje van
30 km/u toerden we naar het midden van het
park waar het bezoekerscentrum is.
Met de auto mochten we niet van het asfalt
af, geen zand- en modderpaden in, dat was
dan wel weer een beetje jammer. Maar de
weg was lekker smal en af en toe kwam er
een tegenligger. Heel galant stuurde mijn
chauffeur dan ruim van te voren al ver naar
rechts, in het zand en de kuilen…
Als gevolg van de regen die inmiddels stevig
was, zat het restaurantdeel goed vol. Ik stelde
voor: ”Zullen we eerst even naar de parkwinkel
gaan? Dan is er straks vast meer plek…”
Ach, u raadt het al… zo kwam ieder aan zijn/
haar trekken deze dag.
Jolanda & Hans Lemcke

komt weten we nog niet, maar dat u opnieuw
verrast wordt met iets bijzonders is zeker.

BinnenWerk Kerk

beter bekend in ons dorp als BWK
We keken nog even terug naar 2018 en
wat zijn we dan blij en dankbaar. Wat een
mooie momenten als we terugdenken aan
verschillende acties en in het bijzonder aan de
dorpsmaaltijd; zoveel bezoekers! Zo bijzonder
om op deze bijzondere plek in ons dorp met
zoveel dorpsgenoten samen te zijn. Om te
zien hoe dorpsgenoten met elkaar in gesprek
gaan en anderen stil in hun hoekje staan te
mijmeren. De dorpsmaaltijd biedt plek voor
iedereen.
En nu een nieuw jaar, 2019 is gestart. We
zitten natuurlijk weer vol met (nieuwe)
plannen. Maar we realiseren ons ook dat er
het komende jaar al best veel te doen zal zijn
in ons dorp in verband met de feestweek, daar
moeten we rekening mee houden. Eén ding is
zeker, u gaat opnieuw van ons horen.
Net als andere jaren starten we dit jaar met de
verkoop van potgrond. Op zaterdag 9 maart
komen we weer langs de deur en bezorgen
wij u potgrond aan huis. Wegens het afhaalsucces van vorig jaar bent u ook dit jaar weer
in de gelegenheid op eigen tijdstip de potgrond
te komen halen op het kerkplein bij onze
potgrond drive-in. Bent u niet thuis? Geen
probleem! Vooraf bestellen kan bij Peter Sterk,
graag per mail: petersterk1993@hotmail.com.
Waar we ook naar uitkijken is natuurlijk
de
jaarmarkt,
dat
zullen
de
echte
Schoonrewoerders wel begrijpen. Op 31 mei
wordt ons terras weer opgebouwd voor de kerk
op het kerkplein. De ultieme plek om samen
met uw familie te genieten van een kop koffie
met een heerlijk gebakje, de voeten even rust
te geven. Een plek om eens even gezellig bij
te praten met dorpsgenoten. Maar misschien
kiest u liever voor rust en schuift u even in de
kerkbank om te genieten van de stilte in het
kerkgebouw. U bent van harte welkom!
Een datum om zeker alvast in uw agenda te
zetten is zaterdag 22 juni. We hopen dan
opnieuw met vele dorpsgenoten te genieten
van een dorpsmaaltijd. Wat er dan op tafel

We zien er naar uit om u en jou te ontmoeten
tijdens onze activiteiten. BWK; de kerk naar
buiten gericht, de plek waar we delen en
zichtbaar willen laten zijn wie God voor ons is.
Met oog voor alle mensen. We danken u voor
uw grote betrokkenheid in het afgelopen jaar,
voor ons een stimulans om door te gaan.

Op de vlucht
We horen er veel over. In de hele discussie
over het Kinderpardon staat het woord ‘vlucht’
centraal. De jongeren van de Gereformeerde
kerk wilden met dit thema aan de slag. Je
hoort erover, je spreekt erover op school, het
houdt hen en ons bezig.
Samen met de jeugdcommissie zijn we gaan
zoeken naar een invulling voor een heel
bijzondere jeugddienst.
Wees welkom om 10:00 uur op 3 maart in de
Gereformeerde kerk en maak het mee.

Atelier

Openingstijden:
Dinsdag- en Donderdagmorgen
9.00 uur tot 12.00 uur

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

x

Kledingreparaties

x

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

x
x
x
x

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

1755  9
1

17519 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.
-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage

Margreet Klijn - v/d Berg
Anthoniuswerf 18
4145 NW Schoonrewoerd

Tel: 0345 -642461
Mob: 06-15861371
E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl

1. Naam: Dennis Doeser

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Adres: De Bongerd 2.
Geboortedatum: 26 september 1979.
Geboorteplaats: IJsselstein.
Beroep: brandmanager van het merk
Ivana.
Getrouwd met: Marike.
Kinderen: Tijn, Loek en Saar.
Huisdieren: koikarpers, voor de rest zijn
we voor alles met haren allergisch.
Hobby’s: golf en voetbal.
Leuk in je werk: een merk wat al 70 jaar
bestaat mag ik nieuw op de kaart zetten.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: de terugreis, iedere dag vanuit
Sassenheim, maar daar heb ik zelf voor
gekozen.
Lievelingsmuziek: jaren 90 muziek.
Wat voor soort Tv-programma’s vind
je leuk/interessant: voor het eerst in
20 jaar volgen we ‘Wie is de Mol’. Maar
Nederlandse fictieseries en een goede film
kunnen me ook wel voor de TV krijgen.
Uiteindelijk kijken we niet eens zoveel TV.
Favoriete lectuur/boeken: de wereld
verandert dus lees graag over mensen die

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

successen behalen door op een
andere manier over dingen te
denken.
15. Doe je aan sport, zo ja welke
sport: voetbal op vrijdagavond
en probeer met vrienden eens in
de zoveel tijd de golfbaan op te
gaan.
16. Lievelingseten:
pasta’s
en
vitello tonato.
17. Mooiste
auto:
zilvergrijze
Porsche 356 uit 1953 staat
bovenaan mijn lijstje maar of hij
er ooit ook gaat komen,…..
18. Mooiste/leukste
vakantieland: Nederland, het
verbaast me wat voor mooie
streken er zijn. Alleen houd ik wel
van mooi weer in mijn vakantie
en dat valt dan niet altijd mee.
19. Favoriete vakantiebesteding:
Loire streek in Frankrijk.
20. Wat vind je van politiek:
politiek bedrijven blijft gewoon
een leuk spel. Ik ga graag de
discussie aan met mensen maar dat wil
niet zeggen dat ik degene ben die het bij
juiste eind heeft….
Welke krant lees je en waarom juist
deze: geen krant, alles lees ik online.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: mijn vrouw was op
slag verliefd op dit plekje…Ik zag alleen
een hoop werk. Uiteindelijk als je er
doorheen kijkt, zie je wat voor moois het
zou kunnen worden. Dus hebben we na 4
maanden toch nog maar eens de makelaar
gebeld en uiteindelijk met succes.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: misschien wel te weinig
maar helaas zitten er maar 24 uur in een
dag … Ik zit in de activiteitencommissie
van de Hervormde Kerk.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
langs het Wiel.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
achter de kaasfabriek.
Wat mis je in Schoonrewoerd:
fatsoenlijke speeltuinen en een sporthal.
Leuk aan Schoonrewoerd: het dorpse,
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30.
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32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

het gemoedelijke en ook alle aanwezige
winkels.
Wat vind je vervelend en waarom:
files, zo zonde van de tijd.
Waar ben je trots op: mijn vrouw en
mijn kinderen.
Waar heb je spijt van: spijt is iets voor
het verleden, ik probeer iedere dag er
weer iets moois van te maken. Terugkijken
heeft toch geen zin.
Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die staan voor wie ze
zijn, doen waar ze goed in zijn, dat doen
met veel passie en daarvoor uitkomen
zonder arrogant te zijn.
Wat is je hartenwens en waarom: dat
we onze kinderen alles mogen meegeven
waar wij voor staan.
Voor het laatst gehuild: bij het
overlijden van mijn opa.
Leukste jeugdherinnering: mijn ouders
hadden een vaste staanplaats op de
camping. Elke vakantie en elk vrij uurtje
gingen we erheen.
Droomvakantie: Nieuw Zeeland lijkt
me een geweldig land om doorheen te
trekken.
Wie wil je nog eens ontmoeten: mijn
zoon zou zeggen Max Verstappen maar
zelf ben ik niet zo idolaat van iemand dat
ik degene wil ontmoeten.
Waar maak je je boos over: oneerlijkheid
en mensen die bewust een stempel geven
aan iemand.
Waar ben je blij mee: o.a. ons plekje
in Schoonrewoerd maar kan nog wel veel
meer dingen bedenken…
Waar heb je moeite mee: egoïstische
mensen.
Welke hoop koester je: klinkt heel cliché
maar gezondheid is het enige belangrijke
wat ik voor iedereen kan hopen.
Goede eigenschap: ik kan slecht nee
zeggen en sta voor iedereen klaar als ze
het vragen.
Slechte eigenschap: ik denk daardoor
vaak niet aan mezelf en mijn gezin.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: onze kerkelijke gemeenschap
en we hebben het getroffen met alle
buurtjes.
Waar maak je je het meest zorgen
over: steeds meer zaken in het leven
draaien om geld.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: weinig, in ieder geval
niemand erover vertellen dat ik het
gewonnen heb.

46. Gouden tip voor de Klepper: tja.. daar
zal ik wat langer over na moeten denken
;-)
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
dat ik altijd eerst alles zelf wil proberen
voordat ik iets uit handen geef en dat ik
een gezelligheidsdier ben.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: de snelheid waarmee mensen
door ons dorp rijden. Die halfbakken
maatregelen halen ook nog weinig uit.
49. Vraag van Mirjam den Hertog (50
vragen vorige keer): 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?
Marike haar oma en diverse familieleden
wonen in Schoonrewoerd. Dus onbekend
was het zeker niet. Voorheen hebben
we 14 jaar in Zijderveld gewoond
en kwamen vanaf het begin al vaak
boodschappen doen op Schoonrewoerd.
Toen deze woning in de verkoop kwam
stonden we twee dagen later met de
makelaar op de stoep. Marike was op slag
verliefd en we zagen ook wel dat we er
iets moois van zouden kunnen maken.
Uiteindelijk hebben we in de zomer
besloten ervoor te gaan en met een
strakke planning hebben we in acht weken
met een heleboel hulp het huis weer
bewoonbaar kunnen maken, uiteindelijk
hebben we er vijf jaar voor uitgetrokken
om alles te realiseren zoals we graag
zouden willen want er moet nog wel wat
gebeuren…
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Lieneke de Bruin
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Jullie wonen nu
sinds de zomer in Schoonrewoerd. Een
mooi nieuw huis in een nieuwe straat. Hoe
is de keuze op Schoonrewoerd gevallen?
En hoe bevalt Schoonrewoerd tot nu toe?

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
In de pindakaaspot, die buiten aan de eik is
vastgemaakt, zit een mus te smullen. Even uit
de wind een hapje eten. Een vast ritueel is dan
dat je daarna direct afdaalt naar de vijver voor
een slokje water en vaak ook een spetterend
bad. Vogels bekijken is zo leuk. Heel veel
mensen vinden dat leuk, dat blijkt wel uit de
inzendingen in januari bij de vogel-tel-dagen.
Als u in de gelegenheid bent, is het dan ook
interessant om eens mee te gaan met een
excursie. Een lekkere wandeling door een mooi
gebied waarbij een gids allerlei zaken aanwijst.
Je ziet meer. Samen even je adem inhouden
voor iets bijzonders, samen bukken naar die
aparte paddenstoel, dat vreemde plantje of
die prent van een ree, dat heeft wel iets.
• 17 februari vertrekt een groep om 08.00
uur vanuit Vianen naar Loosdrecht voor een
wandelexcursie op De Lambertskade. Meer
informatie vindt u op de website: www.
natuurcentrum.nl
• 10 maart gaat de excursie naar Langenboom
bij Mill en wordt aansluitend een bezoek
gebracht aan het Nationaal Kampioenschap
Maasheggen vlechten. Heel bijzonder, kijk
op de website voor meer informatie.
In De Schaapskooi is weer een mooi programma
van ‘dialezingen’ te bezoeken. Elke avond start
om 20.00 uur. De toegang is gratis. Tijdens de
pauze worden lootjes verkocht waarmee u leuke
prijzen kunt winnen aan het eind van de avond
en wij uit de kosten komen. Wees welkom!
21 februari maken we een Reis door de nacht
met Johan van der Wielen. Hij vertelt erover:
“…een wondere reis door de nacht, van het
lichtvervuilde westen op zoek naar de donkerste
plek van ons land. Van adembenemende
sterrenhemel met de Melkweg en zelfs het
Noorderlicht in beeld naar de nacht tussen de
kassen.” Het avontuur van de nacht, Johan
heeft heel wat beleefd, kom kijken en luisteren.
7 maart is er een lezing met prachtige platen
over wolven en lynxen door Hans Stel. Hans
is een gepassioneerd natuurfotograaf vanaf
zijn twaalfde jaar. Vooral dieren hebben zijn
belangstelling en hij reist daar heel wat voor af.

21 maart neemt Ruben Fijn ons mee terug de
winter in: Vogelmetropool in de poolzee.
Antarctica bruist van het leven: miljoenen
vogels, maar ook walvissen, zeehonden en
zeeolifanten. Ruben is vogelonderzoeker en
heeft als wetenschapper vertoefd op het Signy
op de South Orkney-eilandengroep. Hij vertelt
niet alleen over de dieren, maar ook over het
leven op dat kleine eiland zonder supermarkt,
zonder dokter, zonder infrastructuur, maar met
die prachtige, weerbarstige natuur.
We kijken ernaar uit u/jullie ook in 2019 weer
te zien binnen of buiten. De vereniging Natuuren Vogelwacht De Vijfheerenlanden bestaat
uit vele actieve leden, die in verschillende
werkgroepen vrijwilligerswerk uitvoeren.
Mocht u/jullie denken: daar heb ik ook wel
zin in? Kom langs in de Schaapskooi en/of
bezoek de website van de vereniging: www.
natuurcentrum.nl, een mooi voornemen
voor het nieuwe jaar kun je zo in de praktijk
brengen.
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht
www.natuurcentrum.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!!!!

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

Voor al uw tuinwerkzaamheden

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

Hoveniersbedrijf de Woerd
Het Hazenblok 5
4145 NC Schoonrewoerd
tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: tonvandonselaar@chello.nl

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Kerstmusical: Het lege boek
Wat een grote en mooie verrassing hebben we
maandagmiddag 24 december beleefd! Er was
een over- gevuld dorpsplein met mensen die
vol verwachting keken naar de opvoering van
de musical: het lege boek. In de vrachtwagentrailer was een kamer vol boeken te zien
met een open haard en… een leeg boek, dat
rechtop stond met een rode voorkant, maar
witte bladzijden. Een klein orkest speelde al
wat maten muziek. Een kinderkoor stond drie
rijen dik opgesteld met prachtige witte sjaals
en sommigen met kleding, die een dubbele
rol deden vermoeden. Er werd
nog iets aan de microfoon van
een van de hoofdrolspeelsters
veranderd. De spanning was
voelbaar bij volwassenen en
kinderen.
Wat ging eraan vooraf?
Zo’n grote productie staat
er niet zonder een grondige
voorbereiding. Heidi van der
Poel was een van de kartrekkers
samen met ‘moeders van
Schoonrewoerd’
werd
mij
verteld. En wie waren dat dan?
Dat waren er veel en het begrip
‘moeder’ werd breed genomen:
Dineke Kamp en Agnes Verhoeff.
Annet Bakker, José Zijderveld,
Laura Vroege, Margriet de Vos,
Christel Lodder, Ria Boogerd,
Arja de Jong, Annemieke van
der Heijden en Joke de With.

Er was ook veel te doen: er moest een decor
worden gemaakt, er moest worden geoefend
en gerepeteerd, er is kleding genaaid en ook
de dames van de breiclub hebben zich ingezet
en witte sjaals gebreid.
Uiteraard zit er veel planning en organisatie
achter: er moet een oefenruimte gezocht
worden; er moet iets in de krantjes geplaatst
worden; er moeten posters ontworpen worden
om mensen op de productie te wijzen en er
is voortdurend hulp nodig: voor de kostuums,

het decor, de leden
van het orkest,
het opbouwen van
het plein en het
regelen van de
vrachtauto trailer
(en een overdekte
ruimte, want het
kan
heel
naar
weer zijn.) Met
behulp van Johan
de Hartog, Johan
den Hertog, Jan
Frankenhuizen
en Erik Vroege
kon dit worden
gerealiseerd.
De
kinderen
hebben
enorm
geoefend om de
liedjes uit hun
hoofd te leren,
de
bewegingen
erbij te onthouden en samen een echt koor te
worden. En wat is dat goed gelukt! De spelers
(vaak in een dubbelrol met het koor) (Anna,
Diego, Evi, Fenne, Floortje, Giorgia, Hanna,
Jannah, Jayden, Joanne, Joas, Joppe, Judith,
Leonie, Lisa d B, Lisa K, Marijn, Maryse,
Matthanja, Mylo, Noa, Pien, Sophie Tirsa en
Zoë) waren op en top voorbereid. Ieder kende
zijn of haar plek en rol en samen met wat
gefluisterde aanwijzingen van de souffleurs
liep het spel vlot. Naast muziek op een band/
cd (bediend door Danielle van Schaik), werd er
ook ‘live’ gespeeld. Ook daarop is geoefend en
met een reuze mooi resultaat. Spelonderdelen
werden door muziek ondersteund en het
zingen her en der begeleid door Annemijn,
Emmely en Ard Jan Kaan, Eline Verrips, Friso
de Korte en Lotte van der Poel.
Wat is het verhaal?
Een meisje (Zoë) vindt een bijzonder boek.
Dat boek is namelijk leeg. Geen letters, geen
plaatjes, niets. Alleen maar witte pagina’s.
Dat komt omdat de personages uit het boek
gestapt zijn. Zij werden zo weinig gelezen, dat
ze dachten… Wat doet het ertoe? Ik stap eruit.
Het meest bijzondere aan het verhaal is dat
de hoofdpersonen heel bekend zijn: Jozef
(Fenne) en Maria (Anna), de herders (Hannah,
Mathanja, Joas, Jannah, Joppe, Jayden, Marijn)
en Herodes (Floortje). Het zijn de onmisbare
hoofdfiguren uit het kerstverhaal. Dat meisje
gaat hen zoeken. Dat valt niet mee, want waar
moet je beginnen?

Maar gelukkig, ze vindt hen stuk voor stuk. Zo
maakt ze het boek weer compleet en gaat het
verhaal voor ons weer leven. Giorgia leest het
verhaal en zo raakt het boek stukje bij beetje
gevuld. Elk personage voegt iets toe aan het
verhaal. Jozef toont zijn trouw aan Maria.
De herders zijn zo onder de indruk van de
boodschap van de engelen dat ze meteen op
pad gaan naar het kindje in de kribbe. Maria
vertrouwt op God, maar vindt dat ook best
moeilijk. Toch pakt ze haar rol in het verhaal
en doet ze wat er van haar gevraagd wordt.
Het is een oud verhaal, niet versleten,
maar met waardevolle en nog altijd actuele
boodschappen over vriendschap, trouw,
vertrouwen, vergeving en geloof.
En daarna…?
Het was een prachtige opvoering daar op 24
december op het plein van Schoonrewoerd.
Langzaam werd het donker. Het plein was
helemaal vol. Vol met vaders, moeders, tantes
en ooms, buren en vrienden. Vol met mensen
die onder de indruk waren van deze prachtige
musical.
Er werd nagepraat bij een beker chocomelk.
Er werd geknuffeld en de complimenten
waren niet van de lucht. Het was een mooie
hartverwarmende middag… het kon wel een
verhaal zijn…
Jolanda Lemcke

Oranjevereniging
Na vele gezellige avonden vergaderen ligt hier
voor u het programma van de Feestweek 2019

• Herdenking oorlogsslachtoﬀers in
samenwerking met Tjoerd Zweije.

Donderdag 25 april
 Opening feestweek met vuurwerk

Wij gaan verder om het programma af te
maken. Heeft u vragen over het programma
spreek gerust 1 van ons aan.

Vrijdag 26 april
 Versierde optocht (niet gemotoriseerd)
 90’s party met Dj Marco, Party Animals,
Twenty 4 Seven en Dj Paul Elstak
Zaterdag 27 april (Koningsdag)
 Reveille
 Koﬀerbakverkoop
 Aubade
 Pannenkoekenlunch
 Levend tafelvoetbal
 Loop puzzeltocht
 Hollandse avond met artiest
Zondag 28 april
 Tentsamenkomst
Maandag 29 april
 Bouwfestijn voor de kinderen
 Marché de village (dorpsmarkt)
Dinsdag 30 april
 Kinderbingo
 Bingo
Woensdag 1 mei
 Ouderenochtend met aansluitend een
maaltijd
 Kindermiddag met Marcel Zimmer
Donderdag 2 mei
 Quiz night
Vrijdag 3 mei
 Lasergamen voor jong en oud(er)
 feestavond met Q-Music en de
Snollebollekes
Zaterdag 4 mei
• Reünie voor (oud-) Schoonrewoerders
Op dit mailadres kunt u zich opgeven als
u deze reünie wilt bijwonen: reünie.ovs@
gmail.com
Voor de reünie zijn we op zoek naar oude
filmpjes en foto’s van Schoonrewoerd. Wie
kan ons helpen? U kunt het insturen op ons
mailadres of inleveren bij Anca Spronk of
Agnita de With.

Nieuw mailadres
Wij als Oranjevereniging hebben een nieuw
mailadres namelijk: ovschoonrewoerd@gmail.
com
Rabobank clubactie
Binnenkort kunt u weer stemmen bij de
Rabobank op verschillende verenigingen.
Wij als Oranjevereniging doen ook weer
mee. Dus als u kunt stemmen, stem op ons.
Wij gebruiken het geld dit jaar voor onze
feestweek.
Straatversiering
Wij wensen de straten veel gezellige
knutseluren toe de komende weken. En als
je nog niet bezig bent: veel succes met het
bedenken wat je als straat kunt gaan doen.
Wij hopen op een mooi verlicht dorp met de
feestweek!
Regels voor de straatversiering:
- Als je een boog over de straat wilt maken
moet deze minimaal 4.3 meter hoog zijn.
- De breedte moet minimaal 4 meter zijn.
- Blijf ver genoeg uit de hoeken zodat het
goed overzichtelijk blijft.
- Brandkranen en bluswaterplaatsen moeten
ten alle tijden vrij blijven.
Bestuur van de Oranjevereniging

Het OuderenKontakt
Voor de komende tijd staan er weer
verschillende activiteiten op het programma
voor de inwoners van Schoonrewoerd die 60
jaar en ouder zijn. Heeft u deze leeftijd ook al
bereikt en krijgt u nog geen uitnodiging voor
onze activiteiten? Laat het ons dan weten!
Voorin de Klepper vindt u in de adressenlijst
de naam van onze contactpersoon.
We
kijken
terug
op
een
gezellige
nieuwjaarsreceptie, waarbij 65 ouderen
aanwezig waren. Het partycentrum zorgde
voor een heerlijk en goed verzorgd diner!
Via de Klepper brengen we u ook graag op de
hoogte van onze plannen in het nieuwe jaar:
Op 21 februari en 21 maart is er weer
een open eettafel in het partycentrum.
Voor €7,- krijgt u een heerlijk 3-gangenmenu!
Heeft u belangstelling, maar krijgt u geen
uitnodiging? Neemt u dan contact op met
Jolanda van Dijk, tel. 642241
Omdat verschillende bestuursleden werken
op donderdag, zoeken wij vrijwilligers die
ons willen helpen bij de open eettafel.
U helpt bij de bediening en eventueel de afwas
en als u dat wilt, kunt u gezellig mee eten! U
bent er niet veel tijd mee kwijt. Eén keer in de
maand op donderdag van 11.30 uur tot 14.00!
Maar wanneer u ons een paar keer per jaar
wilt helpen, zijn we ook al heel erg blij!
In de eerste twee
weken
van
april
(week
14/15)
gaan we huis-aanhuis
paaseitjes
verkopen. Van harte
aanbevolen!
Door deze verkoopactie kunnen we de bijdrage
voor bijvoorbeeld het reisje laag houden. Hulp
bij de verkoopactie is altijd welkom!
Op woensdag 22 mei hopen we weer met de
bus op reis te gaan! Reserveer de datum vast
in uw agenda! Op 27 september staat er een
BINGO-avond gepland en op 13 november
hopen we ons 65-jarig jubileum te vieren!
We ontmoeten u als oudere graag bij onze
komende activiteiten!
Bestuur van het Ouderenkontakt

Lezing Historische Vereniging Leerdam

‘Geheimzinnige
tekens aan de gevel’
Wie weleens door een oude binnenstad
wandelt, ziet nog vaak boven de voordeur
een ornament in het bovenlicht, in het raam
boven de voordeur. Het meest bekend is de
levensboom. Maar we gaan ontdekken dat
er veel variatie in zit. Ook diverse andere
symbolen kregen een plek boven de deur.
In vroeger tijd, toen men nog volop geloofde
in kwade (en soms ook goede) geesten en
demonen die rond het huis konden spoken, was
de deur een belangrijke plaats van aandacht.
Of we die aandacht ook terugvinden in het
bovenlicht, gaan we zien, maar blijft nu nog
even een geheim. Om erachter te komen welke
tekens een onheilwerende betekenis hadden,
gaan we ook kijken naar de oude tekens in
het metselwerk van kerken en kastelen.
De symboliek, die men gebruikte in
bovenlichten, gaat soms ver terug in de
klassieke oudheid. Het bovenlicht als ornament
begon als snijraam, waarbij de roeden kunstig
uit hout werden gesneden. Het glas werd
er tussenin geplaatst. De eerste zijn er al
vanaf ca. 1700; we vinden ze nu nog aan de
binnenstadsgrachten. Rond 1850 komt het
gietijzer op en dan wil opeens bijna iedereen
een (betaalbaar) bovenlicht met gietijzeren
levensboom. Na 1880 komt glas-in-lood in de
mode (Art nouveau). Tegenwoordig worden
weer incidenteel nieuwe ornamenten van hout
vervaardigd.
We worden deze avond door Ben Veldstra
meegenomen
langs
de
belangrijkste
stijlkenmerken
van
de
Lodewijkstijlen
(Lodewijk XIV-Lodewijk XVI) en we zien hoe
het daarna verderging in de 19e eeuw. En
soms zien we dan de oude symbolen weer
terug. Zo mogelijk worden ook wat elementen
uit onze eigen regio/stad getoond.
Ben Veldstra komt uit Zoetermeer en heeft een
studie gemaakt van de fenomenen bovenlichten
en metseltekens. Hij houdt hierover ook een
website bij: www.metseltekens.nl.
Wij zien u graag op woensdag 13 februari
2019 in gebouw Maranatha, J.A. Burgersstraat
1, 4141 EL Leerdam, aanvang 20.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.

1. Naam: Rick Terlouw
2. Leeftijd: 16
3. Broers/Zussen: Mendy, Jelle, Chiel
en Danny Terlouw
4. Hobby’s: Sleutelen aan mijn auto,
Trekker
5. School: Radius College
Opleiding: Mobiele werktuigen

6. Leukste vak op school:
Praktijk
7. Ik heb een hekel aan: Als
mensen mij beschuldigen
terwijl ik het niet gedaan heb
8. Mijn favoriete sport: Ik doe
niet meer aan sport
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn
Auto
10. Ik lust geen: Witlof
11. Ik ben gek op: Friet, Pizza
12. Ik word kwaad als: Er iets
niet volgens plan gaat
13. Een slechte eigenschap van
mezelf: Niet veel geduld
14. Mijn favoriete vakantie: Ik ga
nooit op vakantie
15. Mijn favoriete muziek: Feestmuziek
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Mijn favoriete app op mijn
telefoon: WhatsApp
18. Het leukste in het dorp: De
Jaarmarkt
19. Dit wil ik worden: Monteur
20. Dit moet anders in het dorp: De
voorrangregels
21. Tip voor jongeren: Geniet van het
leven
22. Volgende vragen aan: Tom Timmer

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

Ervaar ijzer, hout en vuur!
Wat een uitdaging sprak uit die oproep in
de vorige Klepper. Het ging om zaterdag 15
december: Landwinkel Van Buuren Fruit en
Stichting het Ambachtsplein Schoonrewoerd
verzorgden een dag vol activiteiten en lekkers.
Men sprak over wintersfeer en dus waren er
appelbeignets, winterse drankjes en… vuur!
Vuur om metaal heel heet in te laten worden
en er dan stippen mee te kunnen branden op
een grote houten dobbelsteen. Vuur om een
stalen ijs-ster te lassen. Vuur om het ijzer te
smeden en vuur om je te warmen. Er zat vuur
in de jongeren die met hout en ijzer aan de
slag gingen en ook vaak in hun ouders (vaders)
die dat ook wel wilden proberen. We moeten
jonge mensen warm krijgen voor de techniek,
dit is een prachtige manier.
Er werd heel wat heen en weer gelopen
tussen de Landwinkel en het Ambachtsplein.
Om te smullen, te kijken en te genieten van
geuren en gezelligheid. Waar men op het
Ambachtsplein bezig was met het maken en
het technische proces, stond in de Landwinkel
het andere ambacht centraal: oogsten en
daar lekker dingen mee maken. Van honing
en fruitsap tot dropjes en chips. En natuurlijk
is een appel, een mandarijn ook zonder veel
werk heel smakelijk. Hoewel een appel in een
appelbeignet… ja, dat blijft heel bijzonder
lekker.

Geweldig om te zien dat er passie is voor
het handwerk. Dank aan alle begeleiders en
bedenkers van dit geweldige evenement.
Jolanda & Hans Lemcke

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.
: 8.00 - 12.30 uur
woe.
: 8.00 - 18.00 uur
do.
: 8.00 - 18.00 uur
vrij.
: 8.00 - 20.00 uur
zat.
: 8.30 - 16.00 uur
Buiten deze tijden op afspraak
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U/jij bent van harte
U
welkom in ons
geheel vernieuwde
bedrijf in Leerdam

Dealer van:

Nieuws van de Dorpsvereniging
Het
bestuur
van
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd heeft na een korte winterstop
de lopende zaken weer opgepakt. Ook de
activiteiten in de komende maanden hebben
onze aandacht. In ons nieuws blikken we terug
op de gebeurtenissen die zijn geweest en die
ons in de komende maanden te wachten staan.
Kerstboomviering 2018
Zaterdag 15 december hebben we ondanks
de harde en koude wind een gezellige en
succesvolle versiering gehad van de grote
kerstboom op het dorp. De breiclub was druk
geweest met nieuwe ballen breien voor in de
boom. De kinderen konden in de tent knutsels
maken terwijl de ouders warm konden
worden van het brandende vuurtje verzorgd
door Erik Looyen met zijn eigen gemaakte
vuurkorven van wasmachinetrommels. Ook
was de inwendige mens niet vergeten met
heerlijke chocolademelk of glühwein verzorgd
door Partycentrum Schoonrewoerd en een
warm hapje van de snack corner. Royal Bel
Company bood ook nog veel stukjes kaas
aan. Waarnemend burgemeester Bruinsma
heeft voor de laatste keer de piek in de boom
gehangen en de lichtjes ontstoken. De sfeer
was ontspannen en erg gezellig. Een zeer
geslaagde middag.
Kerstmusical
We melden hier apart een activiteit die niet
door de Dorpsvereniging is georganiseerd.
Het was te mooi om niet in de Klepper te
vernoemen.
Drie moeders, Heidi van der Poel, Agnes
Verhoeff en Dineke Kamp, namen het initiatief
voor een kerstmusical. De drie moeders
hebben kinderen op de Noachschool. Toevallig
zijn de moeders alle drie bij een andere kerk in
Schoonrewoerd aangesloten, dus eigenlijk was
heel Schoonrewoerd vertegenwoordigd!
De kinderen hadden goed geoefend. Achter
de schermen hadden een paar enthousiaste
bewoners de decorstukken gemaakt. Een
vrachtauto werd geleend voor het podium.
Op maandagmorgen 24 december was er al
vroeg een groep actief met het klaarzetten van
de spullen en aankleding van het dorpsplein.
Net na de middag hadden de kinderen de
generale repetitie. Gelukkig troffen we het
met het weer.
Om 16:00 uur was het dorpsplein volgestroomd.
De kinderen speelden vol verve de musical

“Het lege boek” met het kerstverhaal erin. Aan
het einde mochten ze een daverend applaus in
ontvangst nemen. Onze complimenten!
Als
Dorpsvereniging
juichen
we
zulke
initiatieven van harte toe. En is het nodig of
gewenst, dan zullen we ze graag ondersteunen.
Stand van zaken spelen Oost
Het is al even geleden dat u iets van ons hebt
gehoord over de speelmogelijkheden in Oost.
We zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat
het realiseren van een voetbalplein naast het
terrein van de voormalige Regenboogschool
geen optie is. Het grootste bezwaar is dat
er geen zicht op die plek is, waardoor het
uitnodigend kan zijn voor hangjongeren. Dit
refereert naar een periode in het recente
verleden waarin er extreem veel overlast
is geweest. Dat heeft er onder andere toe
geleid dat de speeltoestellen op dit terrein zijn
verwijderd. Helaas moesten de goeden onder
een paar kwaden lijden.
We willen ons nu eerst gaan richten op het
verbeteren van de kleine speeltuin aan het
Kerkeland, zodat dit voor de jongere jeugd tot
ca. 6 jaar een leuke speelplek wordt.
We zijn in overleg met de gemeente om de
ondergrond van de speeltuin te verbeteren.
Nu is er namelijk sprake van uitgesleten
gaten in de grond, onder de schommels.
Hierdoor komen er plassen water te staan,
wat ervoor zorgt dat kinderen geen gebruik
maken van de schommels bij slechtere
weersomstandigheden. We houden u op de
hoogte wanneer we duidelijkheid hebben over
wat er mogelijk is.
Beperken snelheid op de Dorpsstraat
Op het moment van dit schrijven zijn
de nieuwe komborden geplaatst op de
versmallingen bij de komgrenzen. Er wordt
nog gewerkt aan een betere zichtbaarheid
door zogenaamde kattenogen aan te brengen.
En de middenstrook op de Dorpsstraat krijgt
nog een reparatieslag door de stenen opnieuw
te leggen en waar nodig te vernieuwen. Ergens
in de komende maanden volgt er nog een actie
met de zogenaamde 30-km kliko-stickers.
Meer informatie hierover volgt in de volgende
Klepper.

Het afscheidscadeau van de gemeente
Leerdam: het wolkenbankje
Zelden hebben we zoveel reacties ontvangen
over een bericht op onze Facebookpagina als
over het afscheidscadeau van de gemeente
Leerdam. Het cadeau is een zogenaamd
wolkenbankje, eigenlijk meer een betonnen
plateau van ongeveer 1.60m bij 1.20m in
de vorm van een wolk, ingelegd met een
tegeltableau. We mochten zelf bepalen welke
kenmerken van het dorp zichtbaar gemaakt
gaan worden in het tegeltableau. Deze
kenmerken hebben we opgehaald via een
bericht op Facebook en leverde een mix op van
specifieke Schoonrewoerdse zaken zoals fruit,
ooievaars en kaas. Het resultaat hebben we
in schetsvorm gezien en toont inderdaad de
Schoonrewoerdse kenmerken.
De volgende vraag van de gemeente was waar
we het bankje graag zouden willen plaatsen.
Een bericht hierover op Facebook leverde een
storm aan reacties en discussies op met als
eindresultaat een compromis. De meest voor
de hand liggende locatie, ergens in de laan
naast de Dorpsstraat, was vanwege allerlei
regels, afspraken over parkeerplaatsen, ruimte
op de Jaarmarkt en oude eigendomsrechten
helaas niet mogelijk. Het betonnen plateau
ergens in één van de speeltuinen plaatsen
levert risico’s op voor de veiligheid van onze
kinderen. Uiteindelijk is de linkerhoek net
voor de tunnel aan de zijde van het dorp als
compromis uit de bus gekomen. De bedoeling
is dat het wolkenbankje ergens in de komende
periode wordt geplaatst en onthuld. De datum
is tijdens dit schrijven nog niet bekend. We
houden u uiteraard op de hoogte.
Wat betekent de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden voor ons?
Na de fusie tot één gemeente Vijfheerenlanden
wijzigt er voor ons ook het een en ander.
Onze ‘vaste’ wethouder Teus Meijdam is in de
nieuwe samenstelling geen wethouder meer.
In de nieuwe situatie is Christa Hendriksen
(Wethouder D66) ons aanspreekpunt geworden.
Wij hebben met haar kennisgemaakt tijdens
de zeer drukbezochte Nieuwjaarsreceptie op 4
januari in Lexmond.
Binnenkort volgt een persoonlijke afspraak
met het bestuur van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd waarin we met haar de
Schoonrewoerdse zaken gaan doornemen voor
nu en de toekomst.
Daarnaast is het voor ons nog even zoeken
naar een nieuwe balans in de contacten met de
ambtenaren en de nieuw opgezette structuur
binnen de gemeente.

In de kennismakingsgesprekken die we
hebben gehad met diverse raadsleden en
wethouders hebben we gemerkt dat ons
Dorpsplan goed is ontvangen. We hebben veel
complimenten ontvangen over het plan wat als
zeer uniek wordt beschouwd. Ook merken we
dat het ‘fenomeen’ Dorpsvereniging, Dorpsof Wijkraad als verbinder wordt gezien tussen
de gemeente en een dorp of een wijk. We
hebben vernomen dat dit ‘format’ ook wordt
uitgerold over de andere kernen en wijken.
De gemeente investeert in ieder geval fors
in zogenaamde wijkambassadeurs. Dit zijn
gemeenteambtenaren die als contactpersoon
gekoppeld zijn aan één of meerdere wijken/of dorpsraden en daar in fte’s ook voor
gefaciliteerd worden. Wij zijn dit al vier jaar
gewend en hebben gemerkt dat dit goed
werkt. Het bevordert de snelheid van werken
en verkort de lijntjes met de gemeente. Voor
een wijkambassadeur betekent dit dat hij of
zij ook direct zicht krijgt in de activiteiten en
de ontwikkelingen binnen ons dorp. In onze
situatie is de wijkambassadeur dan ook vrijwel
altijd aanwezig bij onze overlegmomenten.
Nieuwe wijkambassadeur
Onze wijkambassadeur (Kim) heeft helaas
aangekondigd haar werkzaamheden voor
de gemeente Vijfheerenlanden niet langer
meer te kunnen combineren met de taak van
wijkambassadeur. Wij als DVS betreuren dit
bericht want de samenwerking met Kim was
bijzonder prettig en professioneel. Vragen die
wij haar stelden werden altijd teruggekoppeld
en/of beantwoord. Voor de DVS is deze taak
een ware aanvulling op onze werkzaamheden,
via de wijkambassadeur lopen de contacten
met de gemeente veel sneller en efficiënter.
Zij zit dichter bij de mensen die benaderd
moeten worden waardoor de lijntjes kort zijn.
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben
wij afscheid genomen van Kim met een kleine
attentie, als dank voor de 2½ jaar dat wij met
haar samengewerkt hebben.
Onze nieuwe wijkambassadeur wordt vanaf 1
februari Marjon van Driel. Binnenkort hopen
we met haar kennis te maken.
Referendum koopzondag maart 2019
Tijdens de verkiezingscampagne was de
koopzondag een groot discussiepunt. De
gemeente Vijfheerenlanden houdt in maart een
referendum over de koopzondag. Deze wordt
tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen
gehouden. Met de Provinciale Statenverkiezing
op 20 maart 2019 stemmen we voor het eerst
voor de provincie Utrecht in plaats van Zuid

Holland. Bij die verkiezingen kan iedereen ook
de enquête over de koopzondagen invullen.
Dit geldt blijkbaar ook voor de minderjarige
inwoners (Bron: www.ad.nl 31-12-2018, 10:28
artikel van Janneke Boluijt). De minimum
leeftijdsgrens is ons nog niet bekend. De
formulieren kunnen tussen 20 en 26 maart
ingeleverd worden op één van de voormalige
gemeentehuizen.
Met de enquête kunnen we voor Schoonrewoerd
laten weten of we vinden dat het openen van
de winkels op zondag mogelijk moet zijn. De
centrale vraag wordt: “Mogen de winkels in
uw kern open op alle zondagen van 12:00 tot
17:00 uur?”.
Per kern wordt gekeken hoe hoog de opkomst
is. Als die lager is dan 33 procent, blijft de
situatie zoals die nu is. Dit geldt ook als een
meerderheid nee stemt. De uitslag van de
enquête is bindend. In de toekomst kan het
dus voorkomen dat de winkels in de ene kern
op zondag wel open zijn en in een naastgelegen
dorp niet.
We hopen dat een ieder gebruik maakt van
het stemrecht door te stemmen voor de
Provinciale Staten en/of gebruik maakt van
het referendum. Ook roepen we hierbij de

verf

behang

T (0345) 63 22 66

vloeren

raamdeco

jongeren op om het referendum in te vullen,
ook als ze nog niet mogen stemmen voor de
Provinciale Staten.
Oproep voor hulp bij het Sinterklaasfeest
We hebben het Sinterklaasfeest nog niet zo
lang achter de rug en de volgende laat nog
even op zich wachten. Maar toch is het nu
al tijd om dit bericht te plaatsen. Leontine
Verkerk is al 15 jaar de grote kartrekker van
dit kinderfeest, wat in ons dorp ieder jaar een
groot succes genoemd mag worden. Leontine
merkt wel dat er minder hulp is voor het
organiseren van dit prachtige kinderfeest. Wij
doen dan bij deze een dringende oproep voor
een aantal vrijwilligers die samen met Leontine
gaan voorkomen dat er wegens gebrek aan
hulp geen Sinterklaasfeest meer mogelijk
zal zijn. Aanmelden kan via ons e-mailadres,
direct bij Leontine of een persoonlijk bericht
op onze Facebookpagina.
Kalender
20 maart
20 - 26 maart

Provinciale Statenverkiezing
Referendum koopzondag

het bestuur van DVS
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

gordijnen

zonwering

stylingadvies

Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam
E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

De volgende diensten kunnen wij leveren:
• Camera inspectie incl. vegen en rapportage
• Het verwijderen van nesten e.d.
• Het vegen van uw kanaal
• Vonkenvanger leveren en plaatsen
• Uw schoorsteen opvoegen en het loodwerk
vernieuwen
• Een schoorsteenkanaal leveren en plaatsen
• Het frezen van een kanaal

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
WOORDZOEKER 128
Zoek de onderstaande
woorden in de puzzel
hiernaast. Alle richtingen
zijn mogelijk. De letters
die overblijven vormen
een eetbaar product.

De prijswinnaar van de
vorige puzzel (nr 127) is:

INA NIEBEEK

Julianastraat 23
Gefeliciteerd!
Uw prijs wordt thuisbezorgd!

WIN EEN FRUITPAKKET
VAN DE LANDWINKEL
Bij Landwinkel Van Buuren fruit van familie van
Buuren in Schoonrewoerd kunt u het gehele jaar
terecht voor vers fruit van eigen teelt.

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

Stuur vóór 9 maart 2019 het antwoord op
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!

Kerstnacht: Wees niet bang…
Maandag 24 december: Het was ’s middags
enorm druk op het dorpsplein naast de
Hervormde Kerk. Toen werd de kerstmusical
opgevoerd, u leest daarover elders in deze
Klepper. Inmiddels is het donker en avond.
Bij de deur van de kerk staat het grote, rode
boek, niet meer leeg nu. Die inhoud van
dat boek staat ook vanavond centraal bij de
kerstnachtsamenkomst en weer stromen het
plein en de kerk vol!
Het thema is: “Wees niet bang”. Een uitdagend
thema in deze tijd van spanningen tussen
bevolkingsgroepen. Deze tijd van hoge eisen
stellen aan elkaar en dan ben je weleens bang
dat je daar niet aan kunt voldoen. Deze tijd
waarin klimaatveranderingen zichtbaar zijn
en angstige gevolgen kunnen hebben. Ook in
de tijd van de geboorte van Jezus waren er
spanningen en toch zei de engel: ‘Wees niet
bang, ik breng goed nieuws.” Dat is de kern
van de kerst: er is goed nieuws, er is een blijde
boodschap, God houdt van mensen: wees niet
bang.
Mevr. J. van den Berg-Kersbergen gaf
samen met ds. E. van der Poel inhoudelijk
vorm aan het thema. Het ‘gelegenheidskoor
Kerstsamenkomst’ deed dat met prachtige
liederen. Onder leiding van Willemdirk van den
Berg zong men o.a. het lied: ”Be not afraid”. En
het Nederlandse lied: ”Laat het anders zijn”:

Wees niet bang
Wees niet bang, zegt God, de Vader,
altijd ben je in Mijn hand.
'k Heb je bij je naam geroepen,
Mijn beloften houden stand.
Immer zal Ik voor je zorgen,
al moet je dwars door een rivier
en staat het water tot je lippen
ook dan houd Ik je in 't vizier.
Al zou je pad gaan door een vuurzee,
zelfs dan niet wijk ik van je zij.
Vlammen zullen je niet schroeien,
steeds weer ben ik jou nabij.
Kind, jij bent voor Mij zo kostbaar,
ja, je bent Mij alles waard.
Zelfs Mijn Zoon heb ik gegeven
en jóuw leven juist gespaard.
Daarom zal Ik voor je zorgen,
daarvoor sta Ik zelf garant.
Veilig ben je, welgeborgen
in de palmen van Mijn hand.

Het verhaal van zijn geboorte wordt al eeuwenlang verteld.
Van zijn komst naar deze aarde door profeten al voorspeld.
De verlosser was gekomen waarop men had gewacht,
maar de wereld van toen moest hem niet, heeft hem veracht.
Laat het anders zijn, als Jezus vandaag wordt geboren,
Laat Hij welkom zijn in de wereld van nu.
De God van toen is niet veranderd; Hij was, Hij is en Hij zal zijn:
Immanuel, Immanuel, God met ons
Muzikaal werd de samenkomst verder
ondersteund door Ard Jan Kaan op het orgel,
John Arendonk met de trombone, Dick Kers op
trompet, Lotte van der Poel met de saxofoon
en Maria Louise van Dijk met de hoorn. Sara
Swaanen en Emmely Kaan zongen “Stil, mijn
ziel, wees stil” nadat Julian Buijserd een
prachtig gedicht had voorgelezen:

Er bleven nog heel wat mensen napraten met
een beker chocolademelk in het donker van
de nacht, maar met licht in de ogen en het
hart. Wat een mooie dag en avond was dit in
Schoonrewoerd.
Jolanda Lemcke

André van der Leest toch in de Raad van Vijfheerenlanden!
Het was even spannend, maar dat heb je zeker gelezen.
Na de verkiezingen van 21 november 2018 is de uitslag
bekend, proces verbaal opgemaakt en getekend door de
burgemeester en was ik gekozen in de Raad.
Totdat blijkt dat er telfoutjes zijn gemaakt, wel met
behoorlijke gevolgen. Uit de hertelling blijkt dat mijn
collega Nald Rietbergen genoeg stemmen heeft gekregen
om rechtstreeks in de Raad te komen, ten koste van mijn
plaats. Vervelend voor hem dat hij te weinig stemmen
kreeg toebedeeld, vervelend voor het tel-team en
vervelend voor mij. Maar goed: politiek is soms hard.
Dat ik toch in de eerste Raadsvergadering ben benoemd
als Raadslid komt omdat mijn collega Huib Zevenhuizen
doorschuift naar het wethouderschap. Prima, dan maar
zo: ik heb er zin in!
Hoe ging dat allemaal verder na de verkiezingen? Lang verhaal kort:
Na een adviesronde door een informateur zijn CDA, ChristenUnie, VVD,
PvdA en D66 aan de slag gegaan om een coalitie te smeden. Deze
partijen zijn samen goed voor 20 van de 31 zetels in de Raad, een
stevige meerderheid. Ook is er ruimte voor een stevige oppositie van de
SGP, VHL-Lokaal en GroenLinks. Ook dat is belangrijk om tot een goed
bestuur te kunnen komen.
Inmiddels is het coalitieakkoord klaar en aangeboden aan de nieuwe
Raad. Kenmerk: de gemeenschap stelt de norm! Motto: ‘Sterk in
verscheidenheid’, met daarbij aandacht voor de eigenheid van elke kern
en wijk van de Vijfheerenlanden, dus ook voor Schoonrewoerd.
Een
nieuw
college
van
Burgemeester en Wethouders
(van links naar rechts):
Cees
Taal
(PvdA),
Christa
Hendriksen
(D66),
Huib
Zevenhuizen (VVD), Jan Pieter
Lokker (Burgemeester), Marcel
Verweij (CDA), Tirtsa Kamstra
(ChristenUnie),
Maks
van
Middelkoop (CDA) en Nanette
van
Ameijde
(Algemeen
directeur/Secretaris).
Contact met Schoonrewoerd en
Schoonrewoerders? Jazeker, stel
ik zeer op prijs. Voel me toch een
beetje de ‘vertegenwoordiger’
van het dorp in de Raad.
En nee, ik kan niet alles oplossen: voor losliggende stoeptegels moet je echt bij de gemeente zijn.
Maar ik wil graag samen met Schoonrewoerders werken aan een nog mooier dorp!
Spreek me aan, stop desgewenst een briefje in de bus met een idee of wens (problemen zijn er al
genoeg). Je weet me te vinden:
André van der Leest,
M.E.L. Westenburgstraat 13

Sociale media van de dagwinkel
Regelmatig maken wij een nieuwsitem op onze website. De techniek zorgt er verder voor
dat dit nieuws wordt verspreid via facebook, nieuwsbrief en twitter. U kunt zich
aanmelden via onze website of in de winkel. Vaak is het handig om op de hoogte te zijn.
Ik besef ook dat een deel van onze inwoners deze mogelijkheden niet hebben. Daarom
in het kort nogmaals:
Het dorp verliest een gezicht:
Onlangs heeft slager Molenaar bekend gemaakt dat de winkel per 31 maart wordt
gesloten. Wij vinden dat erg jammer. Met de winkels op het dorp versterken we elkaar.
Degene die bij de slager komt, loopt makkelijk bij ons binnen. en andersom is dat ook zo.
Gelukkig hebben Dick & Sieneke en wij een goede onderlinge verstandhouding. We
kunnen wat inventaris overnemen. We gaan o.a. vleeswaren snijden, bakken en grillen in
de winkel. Natuurlijk hopen we dat Dick en Sieneke straks gaan genieten van hun vrije
tijd in hun nieuwe woonomgeving.
Verbouwing:
Uiteraard hebben we ons werk voorbereid. De plannen zijn klaar en onze dagwinkel gaat
helemaal op de schop. De planning is nu om dit eind maart - begin april te doen. De
elektricien, de schilder, de loodgieter, de timmerman en de winkelinrichters hebben een
week nodig om alles aan te passen. Een belangrijk onderdeel van deze verbouwing is
dat we weer vleeswaren vers van het mes gaan snijden. Dit deden we overigens in de
jaren ‘80 van de vorige eeuw ook al. De kaas-, brood- en vleeswarenafdeling worden
samengevoegd tot één grote bedieningsafdeling. Slager Anton Molenaar uit Lexmond
gaat in onze Dagwinkel het verse vlees verzorgen. Vanaf donderdag 28 maart tot en met
woensdag 3 april is onze dagwinkel gesloten.
Personeel in de Dagwinkel:
We zijn op dit moment druk bezig om nieuw personeel te vinden. In één geval is dat al
gelukt: Ashley, de verkoopster van slager Molenaar heeft al te kennen gegeven graag in
onze Dagwinkel te komen werken. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een
schoolverlater die een vervolgopleiding wil gaan doen, op bijvoorbeeld het ROC in
Gorinchem en daarnaast 4 dagen wil werken. Schoolverlaters: kom binnen en solliciteer.
Hei- en Boeicop:
Sinds 1 januari 2019 bezorgen we ook in Hei- en Boeicop onze weekfolders. ( 330
stuks) Uiteraard met de bedoeling om meer klanten in de winkel te krijgen en dus ook
meer te verkopen. Of dat gaat lukken? We zullen het gaan zien.
Onze toekomst:
Tineke is nog lang geen 60. Ik ben het net geworden. Normaal gesproken mogen we dus
nog een jaar of 7 doorwerken bij goede gezondheid. En... als we een goede winkel
hebben gaat dat ongetwijfeld lukken. Daar hebben we u wel voor nodig.
Bedankt voor het vertrouwen in 2018. Het was een mooi jaar, met meer klanten en meer
omzet. Het nieuwe jaar, nog maar net begonnen, zal ongetwijfeld een bewogen jaar
worden. We doen onze uiterste best!
Graag tot ziens,
Ad & Tineke de Jong

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl
Kirstie Kuipers
Kalverweg 15
Schoonrewoerd
06-19292749
www.pedicuremetzorg.nl
pedicuremetzorg@hotmail.com

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440

• Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke
mensen, met lef en vertrouwen, die van
betekenis zijn
• Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen
uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen
• Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar
tot verdere groei brengen
• Wij investeren in betrokkenheid van ouders
en de plaatselijke gemeenschap
De
richtinggevende
uitspraken
worden
uitgewerkt in ons nieuwe schoolplan voor 2019
tot 2023 dat rond de zomervakantie gereed is.
Vanaf het nieuwe schooljaar zal het schoolplan
op onze site te vinden zijn.
De eerste Klepper van het jaar 2019
Het is maandagmorgen 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. Ik wil met
deze bijdrage alle Schoonrewoerders graag ook
op de hoogte houden van de ontwikkelingen op
de Noachschool. Er is tussen het verschijnen
van de vorige Klepper immers weer van alles
gebeurd en staat ook veel op de rol. Gaat u er
maar eens lekker voor zitten! Veel leesplezier
en geniet u maar mee!
Beleid
De Noachschool… Een gezellige dorpsschool
met Zorg voor iedereen!. Dat is ons motto.
Maar hoe bereiken we dat? We hebben nieuwe
ambities geformuleerd in vier richtinggevende
uitspraken:

Afvalvrije school
Sinds de start van het nieuwe kalenderjaar
2019 zijn we een afvalvrije school. Dit betekent
dat we al ons afval scheiden. De leerlingen
hebben hier een belangrijke rol in. Niet alleen
worden er steeds minder koekjes in verpakking
mee naar school genomen, maar nemen veel
leerlingen ook hun drinken in een beker mee
naar school in plaats van in een pakje. Ook
hebben we voor het derde jaar op rij het
schoolfruit project. Elke dinsdag, woensdag en
donderdag krijgen alle leerlingen gratis fruit
op school. In het kader van de Vreedzame
School die we zijn, halen een aantal leerlingen
in de klassen het afval op en zorgen zij dat het
afval in de juiste container komt. De oranje,
blauwe en groene container zitten steeds vol.
De afgelopen week hadden we helemaal niets
in de restafvalcontainer zitten! Prachtig toch?!
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren
wat goed rentmeesterschap is:

hebben met (forse) krimp. Aan
de andere kant stelt het ons
ook voor een uitdaging om
alle kinderen te kunnen blijven
huisvesten. Zoals het er nu
naar uitziet gaat dat lukken
binnen de huidige, prachtige,
nieuwe school.
Kerstviering in de Dorpskerk
Op donderdag 20 december
vierden we met elkaar de
geboorte van de Heere Jezus.
De Dorpskerk zat afgeladen
vol! Dit jaar kreeg elk gezin
twee toegangskaarten voor de
viering, omdat er niet genoeg
plaats was om iedereen in de
kerk te herbergen. Dat is best
jammer. Gelukkig heeft een
aantal mensen bij het oefenen
in de kerk al kunnen genieten
van de liederen die door de
leerlingen werden gezongen.
De viering was ook live te
volgen. Met het oog op de
nieuwe AVG (privacywet) kan
deze niet gedownload worden.
Tijdens de viering waren er 93!
ingeschakelde verbindingen.
De opdracht om te zorgen voor de mooie
aarde, die de Heere God heeft gemaakt en aan
ons heeft toevertrouwd!
Start 0-groep
De Noachschool groeit hard. In 2008 telden
we op 1 oktober 111 leerlingen. Op 1 oktober
2018 telden we 170 leerlingen. Een enorme
groei! Daarom hebben we toen besloten met
ingang van dit schooljaar een zevende groep
te starten. Best wel jammer dat de school is
gebouwd voor 130 leerlingen. Aan de andere
kant heeft niemand deze enorme groei aan
zien komen. Tijdens het proces hebben we wel
een lokaal extra gemaakt, een zesde lokaal.
Dit lokaal hebben we bij de overgang naar
de nieuwe school meteen in gebruik moeten
nemen voor een groep. De zevende groep is
gestart in de kleutergymzaal en zit nu in het
lokaal dat eerst door de psz De Klimaap werd
gebruikt. Met ingang van 4 februari zijn we
een 0-groep gestart in de kleutergymzaal. In
deze groep komen alle leerlingen die tussen 1
oktober 2018 en de zomervakantie 2019 op
school komen. De groep is met 6 leerlingen
gestart en zal uitlopen tot 24 leerlingen in
juli. Aan de ene kant zijn we blij met de groei
van de school waar andere scholen te maken

Kerstcollecte
Al vele jaren is er de traditionele kerstcollecte
van de Noachschool. Meer dan 200 brieven
werden door de ouders van de ouderraad
weggebracht en weer opgehaald. Een heel
werk, waarvoor ik hen hartelijk dank! Ook
wil ik u die een gift gegeven heeft en nu deze
Klepper leest heel hartelijk danken voor de
geweldige opbrengst van deze collecte. Met
het geld van de collecte hebben we voor de
kinderen een prachtig boek gekocht.
IJspret op ijsbaan de Noachschool.
Als het buiten gaat vriezen krijgen we het
warm… Schaatskoorts… Zou het dit jaar
kunnen? Andere jaren maakten we op het
sportveld op het schoolplein een ijsbaan voor
de kinderen. Het sportveld hebben we zo
gemaakt dat we er bij vorst binnen een paar
dagen een ijsbaan op kunnen maken. Toen
er eind januari vorst in de lucht zat werd de
ijsmeesters appgroep weer opgestart. Bij
Karwei werd een kantelsproeier gehaald…
Het personeel keek wel een beetje raar toen
ik zei dat de sproeier voor het kunstgras
was… De sproeier werd op de korfbalpalen
vastgemaakt en aangezet. Zo ontstond er al

snel een mooie ijsvloer. Op woensdagmiddag
en -avond kon er op worden geschaatst. Ook op
donderdag en vrijdag hebben zijn de kinderen
uit alle groepen op de ijsbaan geweest. Wat
een feest! Wie weet kunnen we in de loop van
deze winter nogmaals een ijsbaantje maken
voor de jeugd uit het dorp. Deze vorstperiode
was daar net te kort voor en het ijs te dun…
Inschrijven nieuwe leerlingen.
De keuze van een goede basisschool voor
uw kind kan een lastige keuze zijn, ook al is
er maar één basisschool in Schoonrewoerd.
Graag gaan wij met u in gesprek om te kijken
of de Noachschool het voor u is. Als uw kind
voor 1 oktober 2020 vier jaar wordt, kunt u
het opgeven op school. De informatieavond
voor nieuwe kleuters is bij het verschijnen
van de Klepper al geweest, maar u kunt
naar school bellen voor informatie en een
afspraak. Op woensdag 28 mei hebben we
een V.I.P.(very important peuter)- uur voor
de nieuwe leerlingen. Alle kinderen die voor
1 oktober 2020 vier jaar worden zijn dan
van harte welkom in de school op Kerkweg
3a. Er is dan gelegenheid om een kijkje te
nemen in verschillende groepen: ‘Proef de
Noachschool’. Natuurlijk kan de inschrijving
ook op een ander moment plaatsvinden, mits
uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft.

Neem een kijkje op de website: www.
noachschool.nl voor meer informatie over
onze school en het maken van een afspraak.
De voorjaarsvakantie is alweer in zicht. Ik
hoop u in maart weer mee te laten genieten
van de actualiteiten op onze toch wel unieke
school.
Hartelijke groeten en tot ziens,
namens alle collega’s,
Kees de Korte, directeur Noachschool

Vermist: Joppie
Diersoort:
Vermist sinds:
Kleur:
Geslacht:
Straat:

Kat
10 januari 2019
ROOD met WIT
kater
Diefdijk

Joppie is een ongecastreerde rode kater met witte sokjes
en witte bef. Hij is heel knuffelig. Op de foto is hij nog wat
jonger, inmiddels is hij 1,5 jaar en wat steviger geworden
(4,5 kg). Als u hem gezien heeft of weet waar hij is, neem
dan alstublieft contact op!
Janette Daals 06 1058 3154

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

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

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement
Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
tel: 0345-648106 of 06-13703549
email: info@thecareercoach.nl
website: www.thecareercoach.nl

PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen,
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.
Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

www.unive.nl/leksprong

Daar plukt ú de vruchten van!

Verlichte
proeverijenroute
Vijfheerenlanden
Negen avonden lang staan in het voormalige
stukje Zuid-Holland de schijnwerpers op ruim
100 gevels van boerderijen gericht. Deels
boerenbedrijven en deels woonboerderijen.
Ook de NH kerk en de Beatrixboom in
Schoonrewoerd baden op de donderdag-,
vrijdag- en zaterdagavonden van 31 januari
t/m 16 februari in het licht. Net als de Vlieten Bonkmolen. Ruim 15 locaties zijn één of
meerdere avonden te bezoeken. De verlichte
proeverijenroute Vijfheerenlanden is de derde
in het Groene Hart.
In het verspreidingsgebied van De Klepper
doen maar liefst 26 bewoners mee. Zeven
ervan zijn een of meerdere avonden te
bezoeken. Aanleiding voor deze route in het
donkere jaargetijde is de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden en dat een van de twee
organiserende boerderijstichtingen, Boerderij
& Erf, 20 jaar bestaat.
Proeverijen
Doel van de route is
bezoekers
te
laten
ervaren dat hun dagelijks
eten bij hen om de hoek
vandaan komt. Boeren,
tuinders, fruittelers zijn
dé voedselmakers van
Nederland. Tijdens de
verlichte proeverijenroute
laten deelnemers hen
van hun waar proeven
en vertellen ze op eigen
erf
enthousiast
over
hun bedrijf. Een tweede
reden om deze route te
organiseren is zoveel
mogelijk inwoners uit
de
provincie
Utrecht
kennis te laten maken
met
de
prachtige
boerderijlinten in onder
andere
Overboeicop,
Hoogeind en verderop
in Leerbroek, Lexmond

en Hei- en Boeicop. Bij deze route zie je
eeuwen boerderijgeschiedenis aan je oog
voorbijtrekken. Het Hooge Huis aan Hoogeind
17 uit 1631 is de oudste deelnemer. Ook
enkele ruilverkavelingsboerderijen uit de
jaren tachtig en negentig doen mee. In een
boekwerkje staan alle aangelichte adressen
beschreven. Het is voor € 3,- te koop bij o.a.
Landwinkel Van Buuren Fruit, kaaswinkel De
Vuurhoeve en Bezoekboerderij Het Achterhuis.
Varia
Andere deelnemers laten bezoekers ook delen
in hun passie. We lichten enkele tipjes van
de sluier op. Bewoners geven een rondleiding
door hun historische boerderij of vertellen
over hun verbouwing waarbij duurzaamheid
hoog in het vaandel stond. Anderen tonen hun
schilderijen, beelden of brocante. Er staan
landbouwmachines en trekkers uit de 20e
eeuw opgesteld. Ook is er op Valentijnsdag 14
februari een aanschuifmaaltijd, er is een mini-

Huis van Gerda en Jan van Buren van de Landwinkel
Reken maar dat je daar proeven kunt!

expositie over regionaal architect Frans de
Jong, zet De Schaapskooi haar deuren open,
kunnen kinderen een kalfje schetsen (bij
familie Terlouw), het gewicht van een aantal
kazen raden enzovoorts. Kortom, er is voor elk
wat wils. Het volledige programma staat op
www.verlichteproeverijen.nl.

op het gezicht van een kind. “Voor mij...?” Ja
echt waar, die is voor jou. En niet alleen de
kleintjes, maar ook tieners waren oprecht blij
met hun cadeau. Heerlijk om dan even voor
de klas te staan. Even te vertellen van Gods
grote Geschenk waar we met het Kerstfeest
bij stilstaan. Samen met de kinderen een lied
zingen. Ja, je zou schoolmeester worden.

Delen
Uren was er aan gewerkt,
dozen vol met breiwerk.
Mutsen, sjaals, dekens,
sokken, wanten. Avonden
zijn mensen bezig geweest.
De naalden hebben uren
getikt bij de “Tikkende Pennen”. Maar ook
mensen thuis hadden niet stil gezeten. Het
ging begin december allemaal op transport.
Honderden gevulde schoenendozen, tientallen
dozen met boodschappen, kleding en het
breiwerk.
Met een groepje vrijwilligers stapten we op 11
december aan boord van het Wizz Air vliegtuig
en binnen 2.5 uur landden we in Roemenië.
We kwamen in een koude, witte wereld, maar
ook een mooie wereld. De volgende morgen
vielen de sneeuwvlokken naar beneden en in
de witte wereld gingen we met de eerste 300
schoenendozen op pad. Ja, wat een prachtig
werk om te mogen doen. Kinderen verrassen
met een cadeau. Wat een blijdschap bij de
kinderen en de Oooh’s en Aaah’s klonken
door de klas toen de dozen open werden
gemaakt. Maar soms ook stille verwondering

Ondertussen werd het buiten steeds witter
en je kon niet buiten komen zonder dat er
sneeuwballen moesten worden gegooid. Ja,
winter dan komt het breiwerk wel van pas. Een
sjaal, een muts of een paar wanten werden
gebruikt toen de kinderen door de sneeuw heen
naar huis gingen. In deze week bezochten we
8 scholen en konden we ruim 600 kinderen blij
maken met een cadeau.
Voor veel mensen is deze
periode van het jaar enorm
zwaar. Gebrek aan al het
dagelijkse zoals brandhout,
eten, goed schoeisel. We
hadden zo wonderlijk veel
ontvangen om uit te delen. 500
kg aardappels, 250 kg uien, 100
kg bonen. Wat een zegen als je
dan mag delen. Veel gezinnen
konden we zo voorzien van
het hoognodige. En niet te
vergeten
de
boodschappen
die we in Nederland hadden
ingezameld.
Olie,
meel,
rijst, bloem, pasta en niet te
vergeten chocoladepasta. Wat
een verrassing als je dat straks
op je brood kan smeren.

Elke dag valt er meer sneeuw en als je door
Ungurei wandelt, denk je bijna aan het boekje
van W.G. van der Hulst. Zo idyllisch. Nou ja,
zo lijkt het. Maar als je met kapotte schoenen
moet rondlopen en je sokken zo vol met gaten
zitten dat ze je voeten eigenlijk alleen maar
kouder maken, wat ben je dan echt even
gelukkig als je een paar nieuwe laarzen krijgt
met een stel warme sokken en een muts tegen
de kou.
Kerst in Ungurei
Zo gaaf om samen het Kerstfeest te vieren.
Een feest voor iedereen. We nodigden het
hele dorp uit. En door de sneeuw komen de
tientallen, uiteindelijk 150 mensen naar Sala
Cultura, het Dorpshuis. Met een gasheater
hebben we het een dag lang proberen voor
te verwarmen. Gelukkig dat iedereen z’n
eigen warmte meebrengt, anders was het
zeker heel koud gebleven. En niet alleen
warmte, maar ook hun eigen luchtjes… Daar
zitten ze dan: mannen en vrouwen, kinderen,
jongeren. Ademloos stil luisteren ze naar een
jongerenkoor, zulke mooie stemmen klinken
door de zaal. En dan een oud kerstlied en
de zaal vult zich met alle stemmen. Ik voel
kippenvel over m’n armen gaan, een traan
in mijn oog moet ik even wegvegen. Dat is
echt kerstfeest. Om stil van te worden. Na de
viering is er voor iedereen voldoende brood
met warme worsten; een echte delicatesse.
Bedankt
We willen iedereen heel hartelijk bedanken
voor de steun die we in welke vorm mochten
ontvangen. Alle breisters voor zoveel breiwerk.
Voor financiële bijdragen. We danken onze God
voor zoveel moois wat we mochten ontvangen.
Want wie geeft, ontvangt.
Jan Meerkerk

Gevraagd:
Foto’s voor de cover
Misschien wist u het niet, maar de bekende rode
voorkant van de Klepper wordt niet geprint,
maar gedrukt. Met wel 10.000 tegelijk! Dat
lijkt heel veel, maar na ongeveer 3,5 jaar zijn
ze op... en dat is nu weer zo ver!

We kunnen nog eens
10.000 exemplaren
van deze voorkant
bestellen, maar een
NIEUWE
voorkant
maken is veel leuker!
Wel rood natuurlijk,
met
foto’s
van
Schoonrewoerd erop,
maar anders en met
ANDERE foto’s.

En die zoeken we dus:
foto’s voor op de nieuwe Klepper cover.
Heeft u recente, mooie, bijzondere foto’s van
Schoonrewoerd? Stuur ze in!
Of ga op pad en maak zo’n foto! U heeft nog
ruim de tijd: de sluitingsdatum is 19 april.
Mail uw foto’s naar:
redactie@dorpskrantdeklepper.nl

BLITTERSWIJK
SCHOONREWOERD

ƵƌŐ͘:Śƌ͘,ŽĞƵŏůĂĂŶϭϬ
ϰϭϯϮsŝĂŶĞŶ
ϬϯϰϳͲϯϳϮϯϵϭ
ŝŶĨŽΛĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů

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

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Open deurroute
Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Volgend jaar willen we alweer voor de vijfde
keer (!) een open deurroute organiseren.
De aankondiging hiervoor lijkt erg vroeg,
maar omdat de gebruikelijke eerste zaterdag
in september organisatorisch best lastig was
i.v.m. de zomervakantie, hebben we besloten
de dag te houden op 15 juni.
U kunt zich vanaf nu weer massaal opgeven.
We weten inmiddels dat Schoonrewoerd
bol staat van ondernemende, enthousiaste
mensen met zeer gevarieerde interesses en
bezigheden.
Voor de ‘nieuwe ’ Schoonrewoerders: deze
dag is bedoeld om tijdens Schoonrewoerd
BinnensteBuiten onze deur open te zetten om
iets van onszelf, ons werk, onze hobby, passie
te laten zien zodat we elkaar (weer) beter
leren kennen en daardoor de saamhorigheid in
het dorp bevorderen.
Dezelfde spelregels zijn nog steeds van kracht:
Spelregels
- Iedereen komt in aanmerking om mee te
doen: jong, oud, particulier, bedrijven,
verenigingen, kerken, scholen enz.;
- De enige voorwaarde van deelname is dat
de bijdrage respectvol is ten aanzien van
iedereen en alles;
- Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar
eigen bijdrage;
- Iedere deelnemer wordt opgenomen in een
routeboekje en verplicht zich gedurende de
hele dag de deur open te houden;
- Iedereen is vrij (desgewenst) te verkopen
en/of reclame te maken;
- Om niet helemaal afhankelijk te zijn van
subsidies vragen we een kleine bijdrage van
€ 15,- per deelname.
Facebook & folder
Schoonrewoerd BinnensteBuiten gaat nu ook
digitaal. Er komt een facebookpagina die
verzorgd gaat worden door Naomi Abbel:
https://www.facebook.com/SchoonrewoerdBinnensteBuiten
Het ontwerp en de realisatie van de routefolder
blijft in handen van Hans Ippel.

Aanmelden als deelnemer
Laat u zich door niets of niemand weerhouden
u aan te melden als deelnemer. Alles en
iedereen is welkom en de moeite waard.
Heeft u zelf geen passende ruimte of vindt u uw
bijdrage te klein voor een eigen bezoekadres,
dan wordt er geprobeerd een oplossing te
vinden. Voor informatie en aanmelding kunt u
terecht bij:
Bas Middelkoop, Kortgerecht 24,
06 21863752
de-wetering@kpnmail.nl
Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26
641758 / 06 48955183
trudi.middelkoop@gmail.com

De Schoonrewoerdse Poort
Verslag van een opgraving
In 2016 is er archeologisch onderzoek op
het Dokter C. Voogdplein uitgevoerd naar de
overblijfselen van De Schoonrewoerdse Poort.
Het rapport, dat door de onderzoekers Nico
van der Feest en Dion Hagens van Aeres Milieu
is gemaakt, zullen wij [Historische Vereniging
Leerdam red.] publiceren in deel 17 van de
Historische Reeks Leerdam.
In deze publicatie zien we o.a. hoe het
archeologisch
onderzoek
is
uitgevoerd,
lezen we veel over de geschiedenis van De
Schoonrewoerdse Poort en komen we te weten
wat er allemaal in de grond is gevonden.
Het boek is voorzien van vele afbeeldingen
in kleur, zal met harde kaft verschijnen en
bevat ca. 220 pagina’s. De prijs bedraagt bij
voorinschrijving t/m 28 februari 2019 € 19,50.
Na deze datum zal de prijs € 22,50 bedragen.
U kunt De Schoonrewoerdse Poort, Verslag van
een opgraving bestellen via de winkel op onze
website www.historischeverenigingleerdam.nl

Kerstboom
Dorpsvereniging
Schoonrewoerd
organiseerde een gezellig samenzijn
met bewoners waarbij het versieren
van de kerstboom centraal stond.
De
kinderen
mochten
in
de
knutseltent van alles maken voor in
de boom. En breiclub De Tikkende
Pennen had weer de gebreide
versieringen tevoorschijn gehaald en
hersteld voor in de boom.
Een vuurkorf brandde en de warme
chocolademelk en gluhwein werden
erg gewaardeerd. Ook de warme
hapjes en kaasblokjes van Royal Bel
Leerdammer Company gingen er wel
in.
Burgemeester Tjerk Bruinsma hing,
geholpen door de hoogwerker van de
Brandweer Leerdam, de piek in de
boom en ontstak na het aftellen de
lichtjes. De burgemeester vertelde in
zijn korte speech dat dit de laatste
keer was dat hij meehielp met het
versieren van de kerstboom in
Schoonrewoerd. Hij en zijn vrouw
hebben dit met veel plezier gedaan,
liet Bruinsma weten.

Kerstboom
versieren

CH Administraties
CH Administraties levert secretariële,
administratieve en financiële diensten,
zoals:
* debiteuren/crediteuren administratie
* grootboek administratie
* facturatie
* aangifte BTW
Maresa’s Haar & Zo
Prinses Amaliastraat 1a
4145 KX Schoonrewoerd
Tel: 06-42640880
www.maresahaarenzo.nl
Facebookpagina: Maresa's Haar & Zo

Openingstijden:
Maandag
09.30 -21.00
Dinsdag
09.00 -13.00
Woensdag
09.30 -17.30
Donderdag
09.30 -21.00
Vrijdag
09.30 -20.00
Zaterdag
09.00-12.30

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



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 groentegroenteUw
en
fruit specialist
specialist
en fruit
Kwaliteit
Kwaliteit
is
onzegarantie
garantie
is onze

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

ACTIVITEITENKALENDER
februari
7-9, 4-16 februari
13 februari
17 februari
21
21
21
26

februari
februari
februari
februari

maart
3 maart
7 maart
9 maart
10 maart
20 maart
20-26 maart
21 maart
21 maart
21 maart
26 maart

19-22:00 uur
20:00 uur
8:00 uur

20:00 uur
20:00 uur
vanaf 18:00 uur

10:00 uur
20:00 uur

20:00 uur
20:00 uur
vanaf 18:00 uur

Verlichte Proeverijenroute
Lezing ‘Geheimzinnige tekens aan de gevel’, Historische
Vereniging Leerdam, in gebouw Marantha
Wandelexcursie op De Lambertskade (Loosdrecht), Natuur- &
Vogelwacht, vertrek vanuit Vianen
Open eettafel Ouderenkontakt
Dialezing ‘Reis door de Nacht in De Schaapskooi
Boekverfilming ‘The Dressmaker’, bibliotheek Leerdam
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk

Jeugddienst Gereformeerde Kerk, thema ‘Op de vlucht’
Dialezing ‘Wolven en lynxen’ in De Schaapskooi
Potgrondactie, BWK Hervormde Kerk
Excursie naar Langenboom bij Mill, Natuur- & Vogelwacht
Provinciale Statenverkiezing
Referendum koopzondag
Open eettafel Ouderenkontakt
Dialezing ‘Vogelmetropool in de poolzee’ in De Schaapskooi
Boekverfilming ‘Dorst’, bibliotheek Leerdam
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk

april
begin april
19 april
23 april
vanaf 18:00 uur
25 april t/m 4 mei

Paaseitjes verkoop, OuderenKontakt
Sluitingsdatum insturen foto’s voor nieuwe Klepper voorkant
Ophaaldag oud papier, Hervormde Kerk
Feestweek, Oranjevereniging

mei en juni
22 mei
28 mei
15 juni

Reisje OuderenKontakt
VIP (Very Important Peuter)-uur op de Noachschool
Schoonrewoerd BinnensteBuiten

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd
r

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

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

