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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdtweeëndertig
Hiep, hiep, hiep, HOERA! De Klepper bestaat
dit jaar 25 jaar. Daarom trakteren wij: 25
lezers vinden in hun Klepper een unieke
waardebon. Met die waardebon kunnen ze bij
de Ambachterij, onze eigen Schoonrewoerdse
bakker, een heerlijke taart bestellen. Vanaf
deze plek alvast: eet smakelijk!
En wat hebt u onze Klepper weer enorm
‘getrakteerd’ met uw bijdragen in de Klepper
enveloppen:
4365,66 euro! Heel hartelijk
dank!
25 jaar De Klepper verpakt in 25 ‘weetjes’, dat
leest u in de rubriek “Wist u dat…”. 25 jaar De
Klepper betekent ook: al 25 keer Sint Nicolaas
in het zonnetje. Dat doen we deze keer ook.
De organisatie lag bij de Oranjevereniging.
Geniet van het fotoverslag verderop.
In deze Klepper wordt stilgestaan bij nog
een jubileum: 65 jaar Het Ouderen Kontakt!!
Akkie Langerak zocht de eerste voorzitster op:

INHOUD
16±: Laurens Buijserd
Wist u dat… (25 Klepper weetjes)
50 vragen: Chris van de Vis - Den Hartog
Activiteitenkalender
Adventconcert ‘Zout’
Afscheidsreceptie Berty Smit-van der Zalm
Collecte Alzheimer Nederland
Collecte Diabetes Fonds
De Schoonrewoerdse Zoekvreter
DVS Nieuws
Foto’s Sinterklaasintocht
Glasvezel in Schoonrewoerd!?
Groen(t)e bladzijde: Het afscheidsdiner
Het Ouderen Kontakt bestaat 65 jaar!
Het wordt zoutloos…
Hope & Serve
Kerst Sing-In
Kerst, een goed verhaal!
Kerstboom versieren
Kerstmarkt Gereformeerde kerk
Kinderhoekje
Klepper 25 jaar
Landwinkel in wintersfeer
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfhheerenlanden’
Noachschool
Nog een raadsel…
Oranjevereniging
Praat uit de Raad
Stichting Ambachtsplein
Tienerdagboek: Mayte Roeland
Wandeling met 2 voeten en 5 plaatjes
Wees zichtbaar
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mevrouw Van der Heiden van de Diefdijk voor
prachtige herinneringen en verhalen.
En het gaat maar door… maar helaas niet voor
het koor Zout. Daar komt op 15 december met
een afscheids-concert een einde aan: 40 jaar
zingen, ontmoeten, beleven… een terugblik in
deze Klepper.
Het jaar nadert haar einde. Dat betekent:
kerstvoorbereidingen.
Er
is
weer
een
rommelmarktmiddag; de kerstboom op het
dorpsplein wordt op 14 december vanaf half
vijf feestelijk opgetuigd, de DVS nodigt ons
allen daarbij uit (we hopen op onze nieuwe
burgemeester voor het plaatsen van de piek);
de voorbereidingen voor de Kerst-Sing-in en
de kerstnachtsamenkomst op 24 december
zijn in volle gang.
In deze Klepper maken we nader kennis met
Chris van de Vis-den Hartog (3x25 jaar oud),
een Schoonrewoerdse vanaf haar vierde jaar.
Mayte Roeland beleefde een dagje Dordrecht
en vertelt erover in het tienerdagboek.
Laurens Buijserd staat in de zestien plus minus
rubriek. Er is weer een heerlijk recept op de
groentepagina. Geniet er extra van, want
voorlopig is dit de laatste ‘groente-pagina’.
Na zes jaar is de inspiratie op. Dank Gerda en
Marianne voor die heerlijke en verrassende
recepten de afgelopen jaren.
25 jaar De Klepper: een zilveren jubileum. Wij
zijn er trots op. Daar past ook een woord van
dank bij: dank aan alle verenigingen, vaste
schrijvers, activiteitencommissies, de kerken,
de school, adverteerders… dank aan iedereen
die 25 jaar Klepper hebben mogelijk gemaakt.
Grote dank aan al die vaste bezorgers onder
leiding van Freek en Gerrie de Jong, die altijd
weer ervoor zorgen dat de Kleppers worden
geteld en onder de bezorgers verspreid.
Dank ook aan mijn mede-redactieleden voor
pret, inzet, verstoorde nachtrust (af en toe),
felle discussies, ideeën en verbondenheid met
ons prachtige dorp: Schoonrewoerd.
Hoera, 25 jaar De Klepper!
We wensen u goede feestdagen en alle goeds
voor 2020!
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 133 is vrijdag 17 janauari. Klepper
132 zal rond 7 februari worden bezorgd.

"Uw tanden mogen gezien worden"
Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl

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

Het wordt zoutloos…
15 december zal het koor ‘Zout’ voor het
laatst optreden. Een traditie van veertig
jaar komt daarmee ten einde. We blikken
terug met de huidige voorzitter: Christel
Lodder en zanger ‘in ruste’ Arend Niebeek.
“Het is/was een heel moeilijke beslissing,” zegt
Christel duidelijk aangeslagen, “we zingen
graag, we beleven samen veel gezelligheid.
Met en door het zingen zijn we ook bezig met
ons geloof, bezig met tekstbeleving. En toch…
gaan we stoppen. De groep wordt te klein,
het meerstemmig zingen komt onder druk
te staan. De gemiddelde leeftijd in het koor
speelt ook mee.” Het is –helaas- het verhaal
waar veel verenigingen mee geconfronteerd
worden: minder leden, want elke week op een
vaste avond aanwezig zijn, past niet meer in de
huidige agenda’s. Steeds meer mensen willen
nog wel even een paar weken oefenen voor
een gericht project/optreden, maar willen zich
niet meer vastleggen voor een heel seizoen.
Ook de inzet om de vereniging (of het koor)
organisatorisch te dragen loopt terug, het is
lastig om bestuursfuncties vervuld te houden.
Dan komt het moment dat je moet kiezen.
“We gaan 15 december een laatste optreden
neerzetten. Koor ‘Zout’ gaat niet als een
kaarsje uit daar wilden we echt voor waken.
Nu kunnen we nog kwaliteit in muzikaliteit
bieden en dat zal 15 december hoorbaar zijn.”
Christel lacht, weemoedig, want wat was het
jarenlang fijn op koor ‘Zout’. We blikken terug:
Waar is het begin?
In 1978 vormde zich een groepje van 10
zangers rond de hoofdonderwijzer van
de Gereformeerde school, dhr. Helmut
Schrovenwever. Men ondersteunde in eerste
instantie vooral de kerstdienst met mooie
liederen. Dit groeide tot een vorm van cantorij
met wekelijks een repetitie-avond op vrijdag.
Arend Niebeek weet daarover nog te melden:
“Die vrijdagavond zat niet lekker. Die avond
moesten er boodschappen worden gedaan, dus
werd later voor de maandagavond gekozen en
dat is het altijd gebleven.” Bij een koor hoorde
een piano, geen orgel. Maar dat was een
stevige investering. Er werd een Finse piano
gevonden met een prachtige klank, maar een
rampzalig uiterlijk. Dat laatste drukte de prijs
behoorlijk en daarmee werd de aanschaf een
feit.

Arend: ”De cantorij was een gezellige groep.
Zij zorgde bijvoorbeeld voor een kerstboom in
de kerk, eerst een kleintje, het jaar erna een
grotere met zelfs engeltjes erin. Dat gaf wel
wat gefronste wenkbrauwen: zeker toen ook
nog een Klein Gloria werd gezongen door het
koortje. Het mocht niet te Rooms worden!”
In 1989 werd er een echt koor opgericht:
het Gereformeerd Kerkkoor. In de eerste
notulen lees ik de namen van o.a. Harm
Abma, hij was één van de eerste leden en
zingt nog altijd mee. Kees Bakker verzorgde
de liedkeus en dirigeerde. Rinus Broekhoff
was voorzitter, Harm Abma secretaris en Nel
Brouwer penningmeester. Het is leuk om te
lezen dat ook veertig jaar terug dezelfde
aandachtspunten terugkomen: het op tijd
zijn en op tijd beginnen; de verhouding van
het aantal zangers per stemsoort (Harm
stelde in 1990 voor om de verhouding bassen
en tenoren te verbeteren door enkelen te
verschuiven, lees ik in het archief.); het
koffie-zet en afwasrooster; het afmelden voor
de repetities… Er werd gezongen in de eigen
kerk, maar ook in Lingesteyn en Ravestein in
Geldermalsen. De repetities vonden plaats in
‘De Oude School’.
Niet van de coupletten en refreinen…
In 1998 nam Polien Fijan het dirigeren over en
zette een stevig stempel op het koor: andere

muziek werd geïntroduceerd. Het was de
vraag of dat de koorleden wel zou bevallen.
Christel herinnert zich dat nog goed: “Polien
was niet van de coupletten en refreinen. Ze liet
ons kennismaken met muziek uit het Oosten
(Rusland, Balkanlanden), met Latijnse liederen
en vrolijke zang uit Afrika. Andere melodieën,
andere taal ook, lastig voor sommigen van
ons, maar het klonk mooi en Polien wist zo
goed de inhoud uit te leggen, de tekstbeleving
te benadrukken, dat men mee ging… .”
In 2004 bij het 25-jarig bestaan werd het
tijd voor een echte naam. Heleen van Keulen
bedacht de naam ‘Zout’. Heleen schreef er de
volgende toelichting bij: “Lezend in de Bijbel
kwam ik de tekst uit Mattheus 5 vers 13
tegen: ‘Gij zijt het zout der aarde. (Uw geest
moet die van de andere mensen doordringen
en verbeteren.)’ En ook in Mattheus 9 vers 50
wordt over ‘zout’ gesproken: ‘Het zout is goed.’
Fantastisch toch? Zonder zout is het flauw.
Zout voegt iets toe, voegt pit toe, voegt smaak
toe. Zout is ook een conserveringsmiddel,
eten is langer houdbaar. Van Dale zegt: zout
is een smaakversterker, een smaakmaker.
Dat is toch precies wat je wilt zijn als koor.”
En zo kwam het koor aan die pakkende, wat
ongebruikelijke naam.
Uiteraard werd er een jubileumconcert gegeven
ter gelegenheid van dat 25-jarig bestaan. Bij
dat optreden zie ik de namen van Janet en
Linda de Zeeuw staan ( respectievelijk op harp
en altblokfluit), ook Alice van Bijlevelt speelde
een stuk op de piano, Arend Niebeek bespeelde
zowel de tenorblokfluit als de altblokfluit, vele
andere muzikanten waren betrokken in het
deel voor de pauze. Na de pauze stond het
koor zelf centraal met stukken als: ‘Thuma
Mina’, een Afrikaans lied; ‘O give thanks’, een
oud-Franse canon, enkele Taizéliederen en het
prachtige ‘Stand by me’ van C. Hamlin. Het
was een enorm afwisselende en goed gevulde
avond.

Gezelligheid
en
plezier
waren naast het zingen heel
belangrijke elementen in
het Koor Zout. Al bladerend
door de archiefmappen die
ik mocht inzien voor dit
artikel, zie ik regelmatig
aankondigingen
voor
een feestavond, of de
aangepaste
liedtekst
ter
gelegenheid
van
bijvoorbeeld
Hans
en
Janny Ippel, beide lid van
het koor, bij hun 25 jarig
huwelijksfeest. Maar ook
een optreden bij de play-back-show met een
life gezongen variatie op de melodie ‘De winter
is vergangen’ zit in die map. Het derde couplet
spreekt boekdelen:
Met Jip, Margriet en Karin
en ook met Marjolijn
hadden wij er weer zin in.
Dat hoge klonk zo fijn.
Polien kon dus besluiten:
ik blijf als dirigent.
Dat koor is niet te stuiten
met zoveel zangtalent.
Er waren bonte-avonden als afsluiter van het
seizoen met verkleedpartijen en uiteraard veel
zingen en lachen.
Zout staat voor verrassing en afwisseling
Het koor ontwikkelde zich en groeide. Er
kwam een kleinkoor-groepje, daar werden
net iets moeilijker, iets kwetsbaarder stukken
opgepakt. De repetities waren leerzaam en

30-jarig jubileum
intensief. Er werd regelmatig opgetreden.
Soms in een kerkdienst, maar ook bij het
streekkorenconcert zette Zout haar beste
beentje voor. Dit is een jaarlijks terugkerend
zangfestijn, waarbij verschillende koren uit
‘de streek’ zich presenteren aan elkaar en
aan publiek. Locaties waren o.a. Herwijnen,
Leerdam, Meerkerk, Papendrecht en Asperen.
Koor Zout onderscheidde zich daar iedere
keer weer met een afwisselend programma
en onbekende, vaak ook wat ongebruikelijke
liederen. Stukken zoals de ‘Missa Brevis’ van
Jacob de Haan, het ‘Kyrie’ van Abaris, het
‘Notre Pere’ van Duruflé passeerden de revue.

De heren Cor Ressler en Henk Otten, voorzitter
en waarnemend voorzitter van de KCZB regio
west (Koninklijke Christelijke Zangers Bond)
waren altijd weer onder de indruk van het koor
en van het kleinkoor. “Veel verschillende stijlen,
verrassing…. dat was echt ons visite-kaartje in
de tijd dat Polien Fijan onze dirigent was.” zegt
Christel met trots. “We durfden veel aan. Bij
ons 30-jarig jubileumconcert in 2010 (eigenlijk
had dat in 2009 gemoeten, maar de aan- en
verbouw van de kerk was toen nog net niet
klaar) zongen we een ‘Kyrie’ en ‘Gloria’ uit de
‘Missa in Jazz’ van Peter Schindler. En met twee
saxofoons erbij werd het een waar hoogtepunt
tijdens dit concert én binnen het
repertoire van Zout. Zo swingend, zo
bijzonder…” Het koor werd, ook tijdens
het jubileumconcert, begeleid door
de vaste pianist Johannes Kaldeway.
Bovendien werd het ‘Kyrie’ en ‘Gloria’
extra ondersteund door Nienke van
Keulen op de drums.
Zout was in 2009 ook betrokken bij
het benefietconcert in de Mariakerk
te Leerdam ten bate van de Stichting
Helping Hands Shanti Didi met
medewerking van huisarts mevr.
Christina Noppe. Bij verschillende
jubilea van andere koren werd Zout
gevraagd om mee te werken en stond
dan altijd weer garant voor afwisseling.

In 2005 begon de mooie traditie om in
de
gezamenlijke
kerstnachtsamenkomst
(Hervormd en Gereformeerd) een projectkoor
te vormen met zangers die zich speciaal voor
dit project aan konden melden. Het werd
een groot succes met jaar op jaar steeds
bijzondere liederen. En jaar op jaar veel
mensen uit Schoonrewoerd en omgeving die
kwamen zingen: het werd echt een bindend en
overkoepelend feest.
De boodschap van hoop en liefde
Zout heeft haar naam meer dan waar gemaakt:
smaakmaker, smaakversterker. Dat bleek ook
bij het adventconcert op 13 december 2014.
In een interview met de krant verwoordde
Christel dat zo: ”De muziek die wij zingen
moet inhoud hebben en met de manier van
uitvoeren willen we graag een boodschap
uitdragen. We willen de luisteraar een mooi
verhaal vertellen. Een boodschap van hoop en
liefde, van dankbaarheid en vrede.” De nieuwe
vaste begeleider van het koor, Bastiaen
Boekelo, een jonge pianist speelde “de sterren
van de hemel”, aldus het bericht in de krant.
“Al heel wat jaren staan wij onder de bezielende
leiding van dirigente Polien Fijan,” meldt

Christel in datzelfde krantenbericht,
“we zijn blij dat we, mede dankzij haar
muzikale kennis en vakkundige leiding
dit niveau hebben weten te bereiken.”
In de adventsamenzang van 2015
vlamde koor Zout wederom. Met
liederen als ‘Every valley’ en ‘Prepare
the way’ van Joseph M. Martin werd de
sfeer van verwachting goed neergezet.
Het kleinkoor zong ‘O magnum
mysterium’ van Garau en het prachtige
Franse lied ‘l’Adieu des Bergers’ van
Hector Berlioz. Er was ontroering om
zoveel mooie muziek, maar helaas ook
omdat dit het afscheid was van Polien.
Willem Dirk van den Berg nam het
stokje als dirigent over. Het werd anders,
minder verrassend. Het werd zoeken naar een
nieuwe balans en naar nieuwe leden…, want
het ledenaantal nam af en daarmee dus ook
de financiële ruimte. Een professionele dirigent
werd te duur.
Er volgde een periode van zoeken. Zoeken naar
een nieuwe dirigent. In 2018 trad Alexander
Prins aan als dirigent. Zijn eerste optreden
met het koor (en haar projectleden) was in de
feestweek van Schoonrewoerd. Op de dag na
koningsdag in de tentdienst een projectkoor
leiden en dan Alexander Prins heten….het
was een bijzondere samenloop. Het werd een
indrukwekkende samenkomst: de tent was
tjokvol! Daar keek de dominee van op, maar
Alexander was ook onder de indruk.
Het leverde echter niet meer vaste zangers op.
Eén van de tenoren, Johan van Keulen, reisde
al langere tijd vanuit het oosten van ons land
naar Schoonrewoerd voor de maandagavond
repetitie en gaf aan: “Ik ga stoppen, het wordt
teveel…” heel begrijpelijk. En toen waren er
nog maar twee tenoren….. In de afgelopen
ledenvergadering
werd
gesproken
over
leden werven ( wat helaas niet lukt) , over
bestuursleden vinden (wat ook niet meevalt),
over toekomst of aanvaarden dat het hier
misschien moet stoppen??. “Moeilijk, heel
moeilijk, zo’n beslissing,” Christel wordt wat
schor en moet even diep zuchten. “We hebben
het heel goed gehad en ook heel goed gedaan.
Er is veel om met trots en blijdschap op terug
te zien.”
Nog 1 keer ZOUT
Zout gaat nog 1 keer optreden: 15 december
om 15.30 uur in De Lichtkring. Met prachtige
advent- en kerstliederen, met enthousiasme
voor de muziek en voor de boodschap van
vrede en hoop.
Jolanda Lemcke

Landwinkel Van Buuren Fruit

in wintersfeer

Zet alvast in uw agenda!
Proef en beleef de wintersfeer
in onze
landwinkel op zaterdag 14 december 2019.

za. 14 december
9.00 – 13.00 uur

Overheicop 1 Schoonrewoerd

U bent van
harte welkom!

Met koffieterras, taart/cake,
erwtensoep, broodjes hamburger.
Van 10.00 uur tot 15.00 uur worden voor iedere
klant appelbeignets ter plaatse bereid door de
meester “koekenbakker” Zwart. Dit onder het
genot van heerlijke winterse drankjes.
Natuurlijk hebben we een ruim assortiment
om het tijdens deze feestelijke dagen, ook bij
u thuis gezellig te maken. Proef en geniet.
Tot dan.
Zegt het voort!

Kerstbloemstukjes,
kerstschuurtje met kerstartikelen.
Commissie De Rommelschuur.
Geref. Kerk Schoonrewoerd.

Kom je ook op zaterdagmiddag
14 december a.s. de kerstboom op het
dorpsplein versieren?
Kom je ook op zaterdagmiddag
Vanaf 16.30
is de knutselkraam
voor de
14 duur
ecember
a.s. de kerstboom
op het
kinderen geopend!!
dorpsplein versieren?
Alle dorpsbewoners zijn vanaf 17.00

Vanaf 16.30 uur is de knutselkraam voor de
uur van harte welkom! Een passend
kinderen geopend!!

hapje en drankje staan voor u klaar

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

Wij verwelkomen u graag op ons nieuwe adres:
Stuartweg 9 D - ingang lange dreef tegenover de Kia dealer
4131 NH Vianen
0347-372391
www.denbesten-woninginrichting.nl
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Mayte Roeland

Aan het begin van de wedstrijd was ik
een beetje misselijk, gelukkig wonnen we
de wedstrijd met 1-2. Toen we wilden
gaan douchen zagen we dat er schimmel
in de douches lag, niemand ging meer
douchen!
Daarna ging ik met mijn moeder naar
Dordrecht. Eerst gingen we een nieuwe
viool halen, want mijn vorige was te klein.
Mijn moeder moest naar haar viool laten
kijken, er bleek iets niet goed te zijn. Ze
moest een andere keer nog terug!
Daarna gingen we lunchen bij een vegetarisch restaurant, het heette “Daantje
food&drinks” we namen vegetarische
bitterballen, een broodje gezond met
vegetarische bacon, een mandje brood,
koffie en een verse sinaasappelsap.
Daarna gingen we naar de H&M, daar
hebben we veel kleding gekocht, het
was bij elkaar 132 Euro! Een beetje overdreven misschien.

Zaterdag 9 november. Die nacht was ik
aan het logeren bij Britt. We hadden een
wedstrijd in Rijsoord om 11 uur, maar we
moesten al rond 8 uur ons bed uit, dat is
best vroeg voor het weekend.

Daarna gingen we nog een koekje eten
bij “Christa’s Cookies” ik had een koekje
met karamel en chocolade. Daarna
gingen we weer naar huis.
Ik geef het Tienerdagboek door aan:
Tess Liefhebber.

Voor het aanbrengen, vervangen
en repareren van:
* Zinken dakgoten, daken en gevels
* Koperen dakgoten, daken en gevels
* EPDM dakbedekking
* Bitumen dakbedekking
Kerkstraat 10, 4126 RS te Hei- en Boeicop t: 06- 44516294, e: acbrouwer@live.nl
www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nl

De groen(t)e bladzijde
Het afscheidsdiner

Zes jaar geleden verscheen het eerste
recept op deze groentepagina: spruitjes met
satésaus. In de afgelopen jaren deelden we in
de Klepper recepten met de mooie groenten
en ingrediënten uit ons dorp. We kozen
daarbij het liefst de groenten van het seizoen,
omdat we weten dat veel mensen in en rond
het dorp een eigen moestuin hebben of eten
van de geteelde groenten van familie. Maar
na zes jaar hebben we elke groente die op
Schoonrewoerdse bodem groeit wel een of
meerdere keren verwerkt in een recept. Onze
inspiratie is op. Een mooi punt om afscheid te
nemen als receptenmakers voor De Klepper.
Wij hebben zes jaar met plezier voor u
gekookt, geproefd en geschreven, daarom
vieren we het afscheid van de Klepper
met een afscheidsdiner. Voor deze laatste
keer breken we met de traditie dat alle
ingrediënten hier in het dorp verkrijgbaar
moeten zijn, een aantal ingrediënten komen
van verder weg.

Japanse soep
Voorgerecht 4 personen

Voor de bouillon
1 liter bouillon,
bijvoorbeeld
kippenbouillon of
groentebouillon
zonder de stukjes groenten, niet te zout
1 eetlepel lichte sojasaus (bijvoorbeeld Toko)
1 theelepel vissaus (bijvoorbeeld Toko)

Voor de vulling
4 champignons, heel dun gesneden
handvol zeewier tagliatelle (Iseapasta,
bijvoorbeeld online)
20 spinaziebladeren (of 12 peulen of wat
groen van paksoi)
Dit is een supereenvoudige soep met als basis
een hete bouillon die over de rauwe of gare
ingrediënten wordt gegoten en dus pas in de
soepkom op tafel gaart. Een ideale soep om
te serveren aan bezoek, want de vulling kunt
u te voren snijden en in de kommen leggen
en de bouillon blijft heet op een klein pitje op
het gasfornuis. En als het tijd is voor de soep,
worden beide samengevoegd en op tafel
gezet.
Andere vullingen zijn ook mogelijk: lente-ui,
taugé, plakjes gekookt of gegrild vlees,
noodles (apart koken), een gekookt ei
(gepeld en gehalveerd).
De Japanse soep in het afscheidsdiner
bestond uit de zeewier tagliatelle, geweekt,
afgespoeld en daarna 10 minuten gekookt,
afgegoten en verdeeld over de kommen.
Kastanjechampignons, zeer fijn gesneden 1
per kom.
De bouillon van groentebouillonpoeder bevat
stukjes groenten, een theezeefje helpt dan
om die eruit te halen. De bouillon gemaakt,
voorzien van de vissaus en de sojasaus en
even op een rustig plekje warmhouden.
Vlak voor het serveren: de bouillon even weer
aan de kook laten komen en verdelen over de
soepkommen, dan de blaadjes spinazie daar
weer op en serveren met eetstokjes.
Chili con Carne met mango
Hoofdgerecht 3 personen
1 mango
1 rood pepertje of een halve tl chilipoeder
250 gram rundergehakt
1 rode paprika
2 bosui
1 ui
1 teentje knoflook
1 potje 350 gram bruine bonen (wij
gebruikten Hak bonenmix voor Mexicaanse
bonenschotel)

70 gram tomatenpuree
1 el olijfolie
200 gram zilvervliesrijst
Zout naar behoefte
Snipper de ui, snijd de knoflook fijn. Snijd de
bosui in stukjes van een halve centimeter. De
paprika in blokjes van ca. 1 cm. Halveer de
rode peper, verwijder de zaadjes en snijd in
hele fijne stukjes.
Snijd de mango langs weerszijden van de
pit. Snijd vervolgens een aantal reepjes in de
pitloze stukken vruchtvlees, zonder door de
schil heen te snijden. Doe dit daarna ook de
de dwarsliggende richting, zodat er blokjes
ontstaan. Lepel daarna de gesneden blokjes
uit de mangoschil.
Kook de zilvervliesrijst volgens recept.
Verwarm de olijfolie en bak hierin het gehakt
rul. Voeg de ui, knoflook, rode peper en
tomatenpuree toe en bak 4 minuten mee.
Voeg de bonen inclusief het vocht toe en
breng het al roerend aan de kook. Laat het
geheel 5 minuten zachtjes koken op laag
vuur.
Roer net voor het einde van de kooktijd de
bosui en de mango erdoor.
Serveer de chili con carne met de rijst in een
diep bord. Eventueel met een lekkere frisse
groene salade.
Op de foto een snelle groene salade: de
gemengde slablaadjes (bak uit koeling
Landwinkel) wassen, centrifugeren. Een
dressing mengen van mayonaise, beetje

olijfolie, mosterd en drupje honing. Zet
de salade op de tafel met los daarbij: de
dressing, een schaaltje croutons en een
schaaltje met pittenmengsel voor de sla
(Landwinkel).

Duo warmfruit met hangop
Nagerecht 4 personen
0,5 liter yoghurt
500 gram gele pruimen uit de vriezer
(gehalveerd ingevroren, bijvoorbeeld dubbele
boerenwitte of Ontario)
1 eetlepel custardpoeder
300 gram bramen uit de vriezer
1 afgestreken eetlepel suiker
2 eetlepels (opgehoopt) havermout
Start een paar uur van te voren met het
maken van de hangop. Doe de yoghurt in
een schone theedoek (zonder wasverzachter
gewassen) en laat het uitlekken in een zeef
of vergiet. Als vlak
voor gebruik de
hangop nog te nat
is, wring het dan in
de theedoek zodat
meer vocht wegloopt.
Serveer de hangop
in een schaaltje op
tafel.
Maak tegelijkertijd
in twee pannen
het toetje. De
eerste pan bevat
de gele pruimen die
langzaam smelten en
hun vocht loslaten.
Vooraf ontdooien
kan ook, dat scheelt
tijd bij het bereiden.
In de tweede pan
ontdooien en koken
de bramen.

Als de pruimen hun structuur verliezen en de
bramen veel sap hebben verloren, is het tijd
om te gaan binden.
Voor de pruimen: maak een custardpapje
(vergelijkbaar met maizena), door een
eetlepel custard (zonder suiker) te mengen
met zoveel water dat er een vloeibaar papje
ontstaat. Roer dat door de pruimen en blijf
roeren, ongeveer 3 minuten zodat de custard
kan binden.

In
de
maanden
september en oktober is
zeker niet stil gezeten.
We mochten heel veel
stroopwafels verkopen
om
daarmee
weer
veel mooie dingen in
Roemenië te kunnen doen. We willen iedereen
kopers, verkopers heel hartelijk bedanken
voor de geweldige opbrengst.

Voor de bramen: doe de suiker bij de bramen,
roer goed door, voeg de havermout toe en
laat koken volgens de tijd op de verpakking.
Er is snelle havermout, maar er is ook
havermout die een paar minuten moet koken.
De genoemde hoeveelheden zijn op gevoel.
Zet 4 puddingschaaltjes klaar, schep de gele
pruimen aan de ene zijde en de bramen aan
de andere zijde van het schaaltje. Dit toetje
is warm het meest lekker.
Wij wensen u smakelijk eten,
Gerda van Buuren en Marian Bosma
De bouw
De oktoberzon stond stralend een strakblauwe
lucht. Een vracht balken, panlatten en
honderden dakpannen lagen klaar om het dak
op het huisje te gaan bouwen bij Addy en Dana
Tanasse. Met een team van 6 mensen gingen
we aan de slag Al snel klonk het geluid van
de cirkelzaag, echode de hamerslagen door
het dorp. Al snel bereikten we het hoogste
punt van het dak, maar het gebruik om dat te
vieren kende men niet… dan maar een bakkie
koffie extra. Binnen een paar dagen konden
we aanvangen met het leggen van de pannen.
De plaatselijke loodgieter, compleet met
reuze snor, zorgde voor de nieuwe dakgoten
zodat straks het regenwater weer gebruikt
kan worden. Ja, ook de vrouwen wisten
van aanpakken. Ze lijmden eigenhandig de
binnenmuur, brachten isolatie aan tussen
de balklaag, schroefden de gipsplaten vast.
Maakten van het verandahek een prachtig
kunstwerk dat ervoor zorgde dat de kippen
niet meer binnen zouden komen.
Al hadden we met de bouw het hoogste
punt bereikt, was het zondag wel echt een
hoogtepunt. We mochten getuige zijn van de
doop van Dana Tannasse. Een vrouw van zo’n
40 jaar die haar leven aan God wilde toewijden.
En zichtbaar voor alle mensen haar ja-woord
geven, ze liet zich volledig onderdompelen.
Wat een geweldige getuigenis.

€ 50,- Voor veel gezinnen geeft het zoveel
zorg om dagelijks te zorgen voor voldoende
brandhout. Dankbaar om het brandhout uit
ons depot te mogen delen en zo ook hen een
warme winter te bezorgen.
Wanneer u mee wilt helpen zodat deze gezinnen
de winter door kunnen komen, dan is uw
bijdrage welkom op NL83RABO0305164732,
t.n.v. Diaconie o.v.v. Hope en Serve.

Eén van onze vrijwilligers in Nederland had
de doopjurk gemaakt, we verwarmden het
doopwater op een grote gasbrander, Marjan
mocht haar mee helpen om de doopjurk aan
te doen. Wat voelden we ons gezegend. Gods
werk gaat door.
De winter
We bezochten de Noachschool en het Fundament
in Nieuwland waar we iets vertelden over het
werk wat we doen en gaven we het startsein
voor de Actie Schoenendoos. Ook Heredium
in Zijderveld, Eben Haezer uit Woudrichem
en de Halm uit Almkerk zetten zich in voor
deze actie. Zo kunnen we straks honderden
kinderen verrassen met een geweldig cadeau.
Maar de winter voor de deur geeft veel mensen
ook zorgen. Tekort aan brandhout, maar net
genoeg te eten... eigenlijk gewoon tekort
aan alles. Met uw bijdrage kunnen we weer
zoveel mensen en gezinnen helpen. Een kuub
brandhout kost momenteel in Roemenië circa

Ook ons dorp wordt volgend jaar van glasvezel voorzien
als tenminste 35% van de adressen vóór 16 december
voor aansluiting kiest en een abonnement bij een van de
providers neemt. Het glasvezelnet biedt u een snelle,
veilige en betrouwbare verbinding voor tv-kijken,
internetten en telefoneren. Als stimulans om de 35% te
halen, doneer ik € 10 aan de Oranjevereniging en € 5
aan Stichting Ambachtsplein voor ieder abonnement dat
u via mij afsluit. Bij 40% deelname heeft Glasvezel
buitenaf toegezegd het bedrag te zullen verdubbelen!!
Dus, kom aan, stap over, en laat twee mooie Schoonrewoerdse doelen mee profiteren.
Ik kan mij voorstellen dat u behoefte heeft aan een
onafhankelijk, vrijblijvend en gratis advies. Neem dan
contact op met ondergetekende, uw lokale verkoper:
I2CT - Hans Ippel
Kortgerecht 3
4145 NK
SCHOONREWOERD
telefoon: 0345-641078
email: info@i2ct.nl

TInEKE!

HOLA!!

Wat is dit?

Hulp?

nou
moe!

Omdat we in kerstTijd als
dorpsStraAtwinkeliers
gratis thuisbezorgen en
het zo druk voOr je is...
...BoOd deze vriendelijke
meneEr zijn hulp aAn!

SorRy!
HaAst.

Tekst & tekeningen Hans Verbeek, www.hansverbeek.eu/illustraties

Hulp.

Wandeling met
2 voeten en 5
plaatjes

Vandaag een wandeling van ongeveer 25
minuten… gewoon een mooi rondje in de
herfst. Wat is dan mooier dan wandelen in
en om Schoonrewoerd? Langs en tussen de
boomgaarden? Al die kleuren in de herfst, het
is fascinerend. Bladeren in groen, geel, oker,
oranje, bruin, rood, bladeren aan de bomen,
onder de bomen, op het pad, opgewaaid in
een hoek, als een deken op het water in de
sloot… kleur, kleur, kleur!

Zo jammer dat onze Klepper niet in kleur
is. Dus om het echt te ervaren moet u naar
buiten… Probeer het 25 stappen, 25 minuten,
25 kilometer… doen.
Ik trek de voordeur achter me dicht en steek
de straat schuin over. Langs de oprit van de
overbuurman loop ik richting Diefdijk. De
brug over en dan heerlijk stappen… 3 keer
25 stappen vooruit, 25 stappen naar links en
dan naar rechts. Kleurige bomen aan mijn
rechterhand, uitzicht over weilanden aan mijn
linker. Halverwege kan ik rechtsaf, langs 25
rijen goudrenet, maar verder rechtdoor is ook
mooi. De verschillende rassen appels en peren
hebben ook verschillende kleuren blad. Er
schemert zelfs nog een rood appeltje tussen
het blad. Rimpelig, overgeslagen met plukken,
te klein en niet de moeite waard, maar nu door
mij bewonderd. Bomen in het midden kleuren
net wat later dan de bomen aan de buitenkant.
Alles ritselt als ik loop.
Het is leuk om de bladeren voor me uit te
schoppen. Het dwarrelt kleur om mij heen.
2 neergeplofte appels liggen langzaam te
vergaan. Het lijkt net of die ene 2 oogjes
heeft…

luidkeels duidelijk dat ze mij hier niet willen
zien. Ja, die willen zelf van alle kleuren
genieten, reken daar maar op. Ik probeer ze
te tellen, het zijn er vast 25.
Het water weerspiegelt een boomstronk op
de kant. Een wereld op zijn kop, zo mooi!
Paddenstoelen, volgens mij 5, houden zich
stevig vast aan de witte stam. Het zonnetje
doet enorm haar best om kleur en warmte te
verhogen. In mijn jas voelt het als 25 graden!
Ik doe de rits onder mijn kin wat losser. Dit is
echt genieten!
In het weiland rennen 2 hazen met langgerekte
sprongen. Net voor de sloot blijft
één even zitten, oren overeind,
speurend om zich heen. Alles
veilig? Dan springt hij sierlijk
over de sloot en rent verder langs
de 25 knotwilgen van boer B. Ik
zie 2 ooievaars statig stappen
op zoek naar eten. Er cirkelt een
buizerd verderop. Nee, het zijn
er 5!! Ze roepen naar elkaar en
zwieren sierlijk onder elkaar door.
Vandaag is de lucht blauw. De zon
is lekker warm en zet alle gele
bladeren in een gouden gloed. De
riethalmen wuiven vrolijk.
Weer sla ik rechtsaf. Het is modderig achterin,
mijn bergschoenen komen goed van pas.
Een groep waterhoentjes (of zijn het toch
meerkoeten, ik ben altijd in de war…) maakt

Weer rechtsaf en dan al snel: een plank over
de sloot naar links. Of… nee… er zijn 2 brede
betonplaten neergelegd. Dat is nieuw! Mooi
stevig en niet zo glibberig. Zal ik oversteken
of doorlopen en verderop het pad naar links
nemen? Mijn 25 minuten zijn al om, ik kan
best nog 25 minuten doorlopen. Ik tuur naar
het water… een trage pad kruipt voorbij. In de
verte staat een waakzame reiger, die houdt
mij in de gaten en tegelijk het wateroppervlak
voor hem. De vleugels houdt hij iets van zijn
lijf af… zo kan de zon lekker bij zijn buik.
Ook voor een vogel is het genieten. Onder
de bomen ligt een aangevreten appel, daar is
ook van genoten door 2 merels misschien of 5
muizen…
Hoe vaak heb ik dit rondje al gelopen?
25 keer? Vast wel meer. Soms alleen,
vaak samen, heerlijk op een zondag met
familieleden. Met kleine neefjes en nichtjes op
een kindertrekkertje of in een wandelwagen.
Die ene neef is gister 25 jaar geworden, wat
gaat de tijd toch snel… Ik hoop dat ik het nog
minstens 25 jaar kan doen…
Jolanda Lemcke

1. Naam:
Chris van de Vis - Den Hartog
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adres: Anthoniuswerf 10.
Geboortedatum: 8 september 1944.
Geboorteplaats: Acquoy.
Beroep: huisvrouw.
Getrouwd met: weduwe van Cor van de
Vis.
Kinderen: 2 jongens, 1 overleden.
Huisdieren: geen.
Hobby’s: klusjes op de naaimachine.
Leuk in je werk: klaar met betaald werk.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: altijd fijn gevonden.
Lievelingsmuziek:
liederen
van
Johannes de Heer en André Rieu.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: alle spelletjes.
Favoriete
lectuur/boeken:
Bijbels
dagboek en streekromans.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
te weinig.
Lievelingseten: alles is lekker, kun je
wel zien.
Mooiste auto: grote vrachtwagen van
Gerrit.
Mooiste/leukste
vakantieland:
vakantie is vreselijk; bah!

19. Favoriete vakantiebesteding: thuis;
Antoniuswerf 10.
20. Wat vind je van politiek: vreselijke
mensen met al die leugens.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: AD en RD krijgertjes.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: toen ik 4 jaar was met
m’n ouders.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: weinig.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: De
Wiel.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
rond de melkfabriek.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een net
partycentrum met een rouwkamer.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: gezellige
bevolking.
28. Wat vind je vervelend en waarom: dat
er weinig parkeerplaats is.
29. Waar ben je trots op: op m’n ouders,
die hebben mij opgevoed.
30. Waar heb je spijt van: van meerdere
dingen.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die in de zorg werken.
32. Wat is je hartenwens en waarom: dat
ik met m’n gezin gezond mag blijven.
33. Voor het laatst gehuild: heel vaak nog
steeds.
34. Leukste jeugdherinnering: bij mijn
grootouders spelen aan de Sonsbrug met
lege garenklosjes.
35. Droomvakantie: absoluut geen vakantie.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: ds. en
mevrouw Smaling die ons getrouwd heeft.
37. Waar maak je je boos over: als mensen
een belofte niet nakomen.
38. Waar ben je blij mee: met kinderen,
kleinkinderen en vriendinnen.
39. Waar heb je moeite mee: kan moeilijk
lopen.
40. Welke hoop koester je: dat de honger
van kindjes in arme landen verdwijnt.
41. Goede eigenschap: mogen anderen
zeggen.
42. Slechte eigenschap: m’n geduld is niet
zo groot.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: m’n familie, broers en zus.
44. Waar maak je je het meest zorgen

45.

46.
47.

48.

49.

over: over ons land; zoals zij leven kan
het niet blijven.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: heel veel weggeven en
lekker uit eten.
Gouden tip voor de Klepper: machtig
gezellig blad! Is prima zo.
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: ik
denk dat ze bijna alles al weten.
Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: zou ik alle mensen willen
kennen en er voor iedereen zijn die me
nodig heeft.
Vraag van Annie van der Veen (50
vragen vorige keer): “Oh, wat een
leuke mensen” (Annie en Joop van
der Veen). Vind je dat 4 jaar later nog
zo?: vind ik zeker nog. Die mensen
zijn een verrijking voor onze buurt.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Jan de With.

Maandag 24 december hopen we vele van u
te ontmoeten bij de kerstnachtsamenkomst
in de Gereformeerde kerk van Schoonrewoerd
om 21.30 uur. Deze mooie traditie wil niemand
missen. Kom goed op tijd, want het wordt
druk, dat heeft de ervaring ons geleerd. De
deuren gaan om 21.00 uur open.
Het kerstverhaal is een goed verhaal. Het
brengt ons goed nieuws. Het is een blijde
boodschap: God houdt van mensen. Ds. E.
van der Poel zal voorgaan samen met mevr.
J. Lemcke-Valk. De kerstsamenkomst is een
gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde
en de Hervormde Kerk van Schoonrewoerd.
Het ‘gelegenheidskoor Kerstsamenkomst’ is al
volop aan het voorbereiden onder leiding van
mevr. A. van Beusekom. Muzikaal wordt de
samenkomst verder ondersteund met diverse
instrumenten onder leiding van Ard Jan Kaan.
Kom en laat u verblijden en verrassen.
Hartelijk welkom,
namens de commissie kerstsamenkomst

Klepper 25 jaar

Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: hoe houd jij je
staande in je vrouwenhuishouden?

Kerst, een goed verhaal!

Redactie: Hans Lemcke, Gijs Kool, Karin Baars, Henk Rijneveld, Carolien de Kort,
Rien Bambacht, Jolanda Lemcke, Gera den Braven

Wist u dat…
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

De Klepper bij u op de mat komt dankzij
de inzet van 32 vrijwilligers?
het logo van De Klepper is ontworpen
door Arjan Middelkoop?
er gemiddeld zo’n 50 tot 55
advertenties in De Klepper staan?
De Zwaan al vanaf nummer 1,
dus ook al 25 jaar, in De Klepper
adverteert?
Ook
slager
Molenaar was vanaf nummer
1 van de partij… tot en met
nummer 128, jaargang 25.
Beide hebben ons dus 25 jaar
gesteund!
Klepper 32, jaargang 6, bijna
niet verschenen was? Er waren
nog maar 3 redactieleden.
de redactie na ‘dramatische oproep’
Klepper 32 wel 13 redactieleden
telde?
Carolien de Kort vanaf jaargang 7,
Klepper nummer 37, de hele opmaak voor
haar rekening heeft genomen? Sindsdien
zijn er al heel wat nachturen gemaakt
door haar om de deadline te halen. Vaak
omdat de deadline voor het inleveren
van stukken niet gehaald was door de
verschillende schrijvers en Carolien toch
haar schouders eronder zette om die –
te-late-stukken mee te nemen.
in
Klepper
30
Daniel
Bikker
de
vaste rubriek: De Dorpstimmerman
introduceerde?
dat Daniel die stukjes met de hand
schreef en het overtikken daarvan een
hele klus was? Daniel schreef namelijk
zoals hij praatte: lange zinnen met
weinig leestekens…dat vergde heel wat
‘schaafwerk’ om daar een leesbaar geheel
van te maken.
dat Gerdina de Stigter dat ‘typ- en
schaafwerk’ voor haar rekening nam? Zij
deed dit met veel geduld en regelmatig
overleg met Daniel. We missen hen beide
dat we tot jaargang 11 steeds 6 Kleppers
per jaar maakten? Maar het nummer net
voor of net na de zomervakantie kwam
steeds zo in het gedrang dat we in 2005
zijn overgestapt op 5 nummers.
dat u vanaf 2003, jaargang 9, steeds mee
uit wandelen wordt genomen door/met
Hans en Jolanda Lemcke?
u dan – in leesgedachten in elk gevalnu ongeveer 400 km hebt gelopen?
Gemiddeld 5 km per wandeling x 5 keer
per jaar = 25 km x 16 jaar = 400 km!

14. dat De Klepper bij de bezorging soms al
uit de handen wordt genomen voordat de
bezorger die in de brievenbus kan doen?
15. er lezers zijn – zo hebben we horen
zeggen- die zich met De Klepper opsluiten
in het toilet om daar in alle rust als eerste
van het gezin De Klepper te lezen?
16. Freek en Gerrie de Jong soms al
op vrijdagavond worden gebeld met
de vraag waar De Klepper blijft? “Op
de ….straat hebben ze hem al!” Ja,
soms vergeten mensen weleens dat
ook het bezorgen vrijwilligerswerk
is. Maar dat De Klepper zo gemist
wordt, is een enorm compliment.
17. Freek en Gerrie de Jong al vanaf
1998, jaargang 4, dus al 21 jaar
ervoor zorgen dat De Kleppers in
de juiste aantallen bij de bezorgers
worden afgeleverd?
18. sinds 2006 de schoolkinderen de
voorkant van het oranjenummer van De
Klepper ontwerpen? Uit een grote stapel
tekeningen kiezen we als redactie dan
1 tekening uit, maar o,o,o, wat is deze
keuze elk jaar lastig! Zoveel leuke, mooie,
knappe tekeningen worden er ieder jaar
weer gemaakt.
19. wij van de redactie pas na de
zomervakantie in de gaten hadden dat dit
jaargang 25 is? We vonden dat we zo’n
mijlpaal niet zomaar voorbij konden laten
gaan… het resultaat vindt u terug in deze
laatste Klepper van jaargang 25.
20. de Klepper bij bijna 900 adressen wordt
bezorgd?
21. vanaf jaargang 6, dus al bijna 20 jaar
Hans Lemcke de voorzitter is en de (on)
dankbare en bijna onmogelijke taak heeft
om de vergaderingen in goede banen te
leiden?
22. Gera den Braven ook al bijna 20 jaar
de agenda keurig verzorgt? Maar wij
als redactie er een sport van maken
om buiten de agenda om van alles te
bespreken, waardoor de voorzitter het
overzicht verliest en we meestal heel veel
pret hebben en toch nog redelijk op tijd
tenslotte de voorzitter horen zeggen:
“…dan sluiten wij de vergadering.”
23. Het financiële welbevinden van onze
stichting in de betrouwbare handen ligt
van Henk Rijneveld? En Henk daarmee
ook de dankbare taak heeft om al het
opgehaalde geld bij de klepperronde in
te nemen (inclusief een enkele knoop en
koffie-automaat-munt), vreemd genoeg
is hij met het eindbedrag altijd heel blij,

maar met al die losse muntjes niet zo…
Foei Henk, wie het kleine niet eert…
24. Ad de Jong juist heel blij is met al
dat muntgeld, dat wij bij hem kunnen
wisselen voor een bijdrage op onze
Klepperrekening? Dank, dank.
25. de Klepper ook een prachtige website
heeft (met binnenkort nieuwe foto’s van
de redactieleden)? En dat daar heel veel
oude Kleppers zijn terug te vinden?

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’

Bomen verliezen hun blad… maar tooien zich
kort daarvoor in prachtige kleuren. In de herfst
is dat echt genieten. Maar als dan de vorst ’s
nachts strenger wordt en de wind verandert
in storm dan zijn de bomen snel kaal. Het
is winter. Ook dan is het mooi om de boom
te bekijken: stam te volgen met je ogen, de
takken te zien van breed naar smaller als
armen en vingers die reiken naar de lucht.
Je ziet de vogelnestjes zitten. Vroeger telde
ik als kind tijdens een lange autotocht in de
winter naar Friesland naar opa en oma de
vogelnesten in de kale bomen.
In de natuur is het nu even rust. Winterslaap
voor de egel en de padden, kikkers en
salamanders. De planten hebben zich helemaal
teruggetrokken tot hun beschermde delen
onder de grond. Er is nauwelijks groei. Tijd
van rust, van binnen leven.

Natuurlijk is ook heerlijk om in de winter naar
buiten te gaan. Op 15 december kunt u mee
naar de Flevopolder om vogels te gaan bekijken
die in Nederland overwinteren. Een echte
winterwandeling bij de Schaapskooi wordt
georganiseerd op 27 december. Misschien ligt
er wel sneeuw…
In de Groene winkel zijn weer leuke cadeaus te
koop. Zeker in de maand december is de keus
groter. Kom eens kijken voor een origineel idee
voor Sint Nicolaas, voor bij de kerstboom of als
relatiegeschenk. Van kaarten tot dienbladen,
van kinderboeken tot naslagwerken en
natuurlijk heerlijk fruitsappen, u vindt het bij
de Groene winkel van de Schaapskooi.
De vrijwilligers van de Natuur- en vogelwacht
wensen u goede feestdagen en alle goeds voor
2020.

De collecte voor “Stop
Alzheimer”
heeft
het
mooie
bedrag
opgebracht
van
€811,61.
Dank
aan
alle collectanten die
zich hier voor ingezet
hebben.
We hoorden van vorderingen, die gemaakt
zijn ter bestrijding van deze ziekte. Moge ook
deze collecte weer gezegend worden bij verder
onderzoek.
Wijkcoördinator,
A.K.Wallet

In de Schaapskooi kan weer worden genoten
van diapresentaties:
• Op 5 december om 20.00 uur laat Marianne
Brouwer insecten zien, gefotografeerd met
een macrolens. En mocht u nu denken:
“brrr, spinnen enzo. Niks voor mij…” Nou dat
dacht Marianne ook, maar ze ontdekte hoe
prachtig mooi juist insecten zijn. Dat ze heel
mooie ogen hebben en prachtige vleugels.
Kom maar kijken.
• 19 december staan vlinders en libellen
centraal in relatie tot een veranderend
klimaat. Kars Veling laat mooie foto’s
zien en vertelt ons over de ingrijpende
consequenties van klimaatverandering.

De opbrengst van de collecte van het
diabetesfonds is € 1026,94. Hartelijk dank
voor uw giften.
Bijzonder veel dank aan alle collectanten.
Welkom aan een aantal nieuwe vrijwillgers.
Daardoor was het dit jaar mogelijk om in alle
straten te collecteren, wat heeft gezorgd voor
deze hoge opbrengst.
Met vriendelijke groet,
Tineke de Jong

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

Afscheidsreceptie Berty Smit - van der Zalm
Op 17 januari 2020 van 16.30-17.30 uur
houden wij in Gezondheidscentrum de Wiel
een afscheidsreceptie voor Berty Smit - van
der Zalm.
Zij heeft 32 jaar gewerkt als fysiotherapeut
bij onze Praktijk de Wiel; ooit gestart als
Maatschap voor Fysiotherapie Schoonrewoerd.
Berty heeft besloten vervroegd met pensioen
te gaan en stopt met werken als fysio/manueel
therapeut per 1-1-2020.

In het begin werkte Berty als waarnemer en
kwam later in vaste dienst bij de praktijk. Na
enkele jaren heeft zij zich gespecialiseerd
tot manueel therapeut en zo vele mensen uit
Schoonrewoerd en omgeving van hun rug-,
nek- of andere gewrichtsklachten verlost.
Zij heeft dit altijd gedaan met een lach en
luisterend oor, waardoor velen graag weer
bij haar terugkwamen als dat nodig was.
Haar uitgebreide werkervaring heeft ze altijd
gedeeld met jongere collega’s en ze is altijd
erg betrokken geweest bij het reilen en zeilen
van de praktijk.
We zullen haar erg gaan missen, maar gunnen
haar nog vele goede jaren met haar man en
kinderen, in goede gezondheid.
Carien Schmidt en Colette van Gameren
Praktijk de Wiel, Fysiotherapie, Ergotherapie
en Diëtetiek

NIEUWBOUW
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VERBOUW
V
ERBOUW

WONEN, WERKEN
N
EN BUITENLEVEN

O
NDERHOUD
ONDERHOUD

Kwadraatbouw:

staat voor plezierig bouwen
ontzorgt tijdens de bouw
communiceert transparant en open
is innovatief
levert kwaliteit zoals u dat wenst
Kwadraat bouw bv Leerdam | Techniekweg 17 | 4143 HW Leerdam
Tel. 0345-622002 | Fax 0345-622177 | info@kwadraatbouw.nl

www.kwadraatbouw.nl
www.facebook.com/KwadraatbouwbvLeerdam

ISO 9001
_
VCA
VCA**

* Naam: laurens buijserd

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Leeftijd: 16
Broers/Zussen: 1 broertje julian
Hobby’s: sportschool
School: koning willem 1 college
Opleiding: hightechmetalectro
Leukste vak op school: praktijk
Ik heb een hekel aan: als mensen
zich anders voordoen dan als ze
zijn
Mijn favoriete sport: sportschool
Ik kan geen dag zonder: eten en
drinken
Ik lust geen: spruitjes
Ik ben gek op: feesten
Ik word kwaad als: mensen mij
onrecht aandoen

* Een slechte eigenschap van
mezelf: ik ruim slecht dingen op
* Mijn favoriete vakantie: zomervakantie
* Mijn favoriete muziek: hiphop
* Mijn favoriete broek: spijkerbroek
* Mijn favoriete app op mijn
telefoon: snapchat
* Het leukste in het dorp:
feestweek/schoonrewoerdse
markt
* Dit wil ik worden: weet ik nog
niet
* Dit moet anders in het dorp:
een plek voor mensen van mij
leeftijd om aftespreken
* Tip voor jongeren: geniet van
het leven
* Volgende vragen aan: zoe
brouwer

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!

Glasvezel in Schoonrewoerd!?
Maandagavond 11 november 2019 was
er een infoavond over de aanleg van een
glasvezelnetwerk in ons dorp. Een 20-tal
dorpelingen was op de avond afgekomen.
Met de aanleg zal men beginnen als 35%
van de woningen worden aangesloten op het
glasvezelnetwerk. In ons geval gaat het om
ca. 175 woningen.
Waarom een glasvezelnetwerk?
Nu wordt internet, tv en telefoon in uw
woning gebracht door KPN of Ziggo via een
telefoonverbinding of coax-kabel. Maar de
ontwikkelingen in de techniek gaan door
en nu is er de mogelijkheid om een snellere
en stabielere verbinding tot stand te laten
brengen via het glasvezelnetwerk. Hierdoor
kan sneller op internet worden gewerkt.
Wie legt het glasvezelnetwerk aan?
Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd door
het bedrijf Glasvezel buitenaf. Van dit netwerk
maken 5 aanbieders gebruik. Dit zijn Caiway,
Delta, Helden van nu, Kliksafe en Online.
nl. Om gebruik te kunnen maken van het
glasvezelnetwerk kunt u een abonnement
afsluiten met één van deze aanbieders. Het
abonnement geldt voor minimaal 1 jaar.
Wat kost mij dat?
Uw woning wordt gratis aangesloten als u in
de aanmeldperiode (tot 16 december 2019)
een abonnement afsluit bij één van de vijf
aanbieders. Dit abonnement (uitgaande van
een basispakket voor internet, tv en telefoon)
kost per maand bij:
Caiway:
€ 52,00
Delta:
€ 55,00 (dubbele snelheid)
Online.nl: € 55,00 (extra Fox-sport zenders)
Kliksafe: € 53,00 (alleen internet en
telefoon)
Helden van Nu: is met name voor zakelijk
gebruik
Wanneer moet ik mij aanmelden?
U kunt zich dus aanmelden vóór 16 december
2019. Dan is de aansluiting gratis. Wilt u op een
later moment alsnog aangesloten worden op
het glasvezelnetwerk, dan betaalt u daarvoor
€ 995,00.
U zou er ook voor kunnen kiezen om het
goedkoopste abonnement af te sluiten voor 1
jaar (voor bedrag van ca. € 450,00). Hiermee
bent u verzekerd van een aansluiting van uw
woning en kunt u op een later tijdstip alsnog

kiezen voor een aanbieder. Dan bent u dus
geen € 995,00 verschuldigd.
Waar kan ik mij aanmelden?
U kunt u rechtstreeks aanmelden bij één van
de vijf aanbieders. U heeft onlangs huis-aanhuis een enveloppe ontvangen van Glasvezel
buitenaf met daarin de folders van de
aanbieders en aanmeldingsformulieren.
In ons dorp is Hans Ippel (Kortgerecht 3) ook
contactpersoon voor Glasvezel buitenaf. Hij
krijgt daarvoor een kleine vergoeding. Hij stelt
zijn vergoeding beschikbaar voor ons dorp.
Van ieder abonnement dat wordt afgesloten
krijgt de Oranjevereniging Schoonrewoerd
€ 10,00 en het Ambachtsplein € 5,00.
U kunt uw formulier dus bij Hans in de
brievenbus doen. Ook wil Hans graag bij u
thuis langskomen om na te gaan welk pakket
het beste bij u past. U kunt hem altijd bellen
op 06-13883806.
Laatste informatieavond in ons dorp:
Op donderdagavond 28 november 2019 in
het partycentrum vanaf 19.30 uur. Laat u
allen overtuigen om deel te nemen aan het
glasvezelnetwerk.

ADVENTSCONCERT

Chr. Gemengd koor
‘ZOUT’

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

Praat uit de Raad
Burgemeester Sjors Fröhlich
In de extra raadsvergadering van 9 okt’19
werd de nieuwe burgemeester bekend
gemaakt: Sjors Fröhlich wordt de eerste door
de Koning benoemde burgemeester van de
Vijfheerenlanden0! De eerste reacties die ik
van verschillende kanten opving waren wel
wat verdeeld. Sommige ronduit positief: goh,
leuk, frisse blik, geeft blijk van lef van de
Raad. Ook minder enthousiaste uitingen zoals:
vriendjespolitiek, iedereen kan kennelijk
burgemeester worden en ‘nooit van gehoord’.
Kortom: veel meningen, maar niet altijd
gebaseerd op de juiste informatie. Want hoe
gaat dan nou echt, zo’n keuze en benoeming
van een nieuwe burgemeester?
Alle verhalen die je hoort over vriendjespolitiek
of benoemingen vanuit de politieke partijen:
da’s echt onzin. Het is eigenlijk gewoon een
sollicitatieprocedure bij de Gemeenteraad. Die
is de ‘baas’ van de gemeente.
Verder begint het gewoon met een advertentie
opstellen en solliciteren! De gemeenteraad
stelt een advertentie op: ‘wij zoeken een
burgemeester.’ En hij of zij moet aan deze
wensen en eisen voldoen. In onze advertentie
stond dat de nieuwe burgemeester o.a.
vooruitstrevend is, goed moet kunnen luisteren,
ervaring meebrengt uit de samenleving en het
bedrijfsleven. En gericht is op toekomstige
uitdagingen en veel in de wijken en dorpen te
zien is, méér dan op het gemeentehuis.
De sollicitatiecommissie bestaat uit de
fractievoorzitters van de gemeenteraad. Die
hebben strikte geheimhouding opgelegd
gekregen. Is ook wel goed, want stel je voor
dat je solliciteert en je wordt het niet, maar
je huidige werkgever en collega’s weten wel
dat je gesolliciteerd hebt? Lijkt me geen fijne
situatie!
Hoe ging dat hier? Lang verhaal kort: 23
sollicitanten, met 6 kandidaten gesproken,
waarna 2 kandidaten aan de Raad werden
voorgelegd
met
een
advies
van
de
sollicitatiecommissie. De Raad heeft voor Sjors
Fröhlich gekozen.

Hij is voorgedragen en door de Koning
benoemd als de nieuwe burgemeester van
de Vijfheerenlanden. In een bijzondere
Raadsvergadering op 14 november 2019 is hij
geïnstalleerd.
Ik vind dat we met Sjors Fröhlich een
burgemeester hebben om trots op te zijn!
Hij voldoet aan onze wensen en eisen en gaat
zich vol inzetten voor de Vijfheerenlanden,
met natuurlijk een speciaal plekje in zijn
hart voor zijn woonplaats Schoonrewoerd.
Hij is enthousiast en heeft zich afgelopen
jaren via o.a. stages bij burgemeesters goed
voorbereid wat het betekent om burgemeester
te zijn. Hij is zeker vooruitstrevend: zo
wil hij wil graag de Tour de France naar de
regio en de Vijfheerenlanden halen. Hij zat
jarenlang achterop de motor om verslag te
doen. Verder is Sjors bekend als de stem
van radioprogramma’s als
Een-vandaag,
Cappuccino en BNR-Nieuwsradio. Ook kent hij
kent de regio goed, is opgegroeid in Meerkerk
en woont al vele jaren in Schoonrewoerd. Aan
de Diefdijk ja, heeft een ooievaarsnest in de
tuin. Ook niet onbelangrijk hier.
Naast een aansprekende persoonlijkheid
die zeker goed kan luisteren mogen we ook
verwachten dat Sjors pal staat voor zijn
takenpakket. Dat is dus: onze veiligheid, de
openbare orde, samenwerking in de regio en
de dienstverlening van de gemeente. Maar hij
is ook van de gezelligheid in ons dorp. Hij zal
zich laten zien en horen bij alle verenigingen,
kerken, inwoners en bedrijven van ons dorp
én van de Vijfheerenlanden. Daar ben ik van
overtuigd en daar ga ik hem bij helpen!
Nou, volgende keer meer.
En als er iets is: spreek me gerust aan (gebeurt
al vaak), stop eventueel een briefje in de bus
met een idee of wens (want problemen zijn
er al genoeg). Je weet me te vinden: M.E.L.
Westenburgstraat 13.
Vriendelijke groet,
André van der Leest

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
WOORDZOEKER 132
Zoek de woorden in de puzzels hiernaast. Alle richtingen
zijn mogelijk. De letters die
overblijven vormen een wens
voor
alle puzzelaars!
Antwoord puzzel 131:
De groententuin van de pastorie
De prijswinnaar van de
vorige puzzel (nr 131) is:

JOHAN BLOKLAND
Anthoniuswerf 14
Gefeliciteerd!

Je mag je prijs zelf ophalen bij
GenG Tuinmachines!

Vul hier je oplossing in:

WIN EEN TAART GEMAAKT
DOOR DE AMBACHTERIJ

Met aandacht en passie gebakken en dat proeft u.
Samen met de liefde voor het product en de
allerbeste grondstoffen. Wees welkom en laat
u verrassen!
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook
inleveren via de brievenbus.
Prins Bernhardstraat 8,
Schoonrewoerd.

Stuur vóór 2 januari 2020 het antwoord op
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!

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



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

Het Ouderen Kontakt bestaat 65 jaar!
Sinds een paar jaar ben ik bestuurslid
van het Ouderen Kontakt, heb zo
het een en ander al meegedaan aan
acties en organisatie van activiteiten
die voor ouderen van ons dorp
georganiseerd worden. En dan hoor
je dat deze stichting al 65 jaar actief
bezig is, 65 jaar!!
Dat moet natuurlijk gevierd worden,
maar er moet ook een beetje worden
teruggekeken, hoe dit allemaal
ontstond. Er werd gevraagd of ik
een stukje voor in de Klepper wilde
schrijven.
Daarvoor ging ik op zoek naar namen
van mensen van het eerste uur, en
zo kreeg ik steeds de naam Ineke
van der Heiden te horen, die moest
ik hebben als ik meer wilde weten
over hoe het er vroeger binnen het
bestuur aan toe ging. En ook wat er
allemaal zoal ondernomen werd.
Ik heb haar gevonden en gesproken.
Wat was dat leuk om haar verhalen
te horen over de tijd dat zij voorzitter
en bestuurslid was.
Ik ga geen namen en data noemen,
want allicht dat er iemand vergeten
wordt, en ik wil geen mensen
tekort doen, maar een naam moet
genoemd worden en dat is die van
Mevrouw van der Heiden van de
Diefdijk, een van de medeoprichters,
en schoonmoeder van Ineke. Een
kordate doortastende vrouw, een feministische
boerin, zoals haar zoon en echtgenoot van
Ineke haar noemt.
Het Bejaarden Comité
De naam die de oprichters hadden bedacht
voor hun stichting was Het Bejaarden Comité.
Het waren allemaal dames die het eerste
bestuur vormden, en zij vonden dat er iets
gedaan moest worden voor de ouderen/
bejaarden van Schoonrewoerd. Er moest meer
samenkomst zijn tussen alle ouderen uit het
dorp. Met andere woorden; zowel ouderen van
de Gereformeerde kerk, van de Hervormde
kerk en van mensen die niet kerkelijk
verbonden waren, maar wel dorpsgezind. Van
alle gelederen zaten er dan ook bestuursleden
in.

Deze dames wilden tijd steken in het bedenken
van activiteiten en de uitvoering daarvan, en
ze hebben een stevige basis neergezet voor de
stichting die het nu nog steeds is. Dit gebeurde
onder het
jarenlange voorzitterschap van
mevrouw van der Heiden.
Toen deze kordate schoonmoeder van Ineke
wilde stoppen als voorzitter besliste zij dat
haar schoondochter maar secretaris van de
stichting moest worden en Janneke Vink moest
maar de voorzitter worden. Dit werd zonder
overleg aan hen op gedragen, zo ging dat toen!
Beide wilden graag in het bestuur blijven, maar
zowel Ineke als Janneke voelden zich eigenlijk
niet helemaal blij met de hen toegedichte rol,
en zoetjesaan is die rol omgedraaid, en werd
Ineke de voorzitter en Janneke de secretaris.
Dat voelde voor beide beter.

B E N E L U X

Atelier
de

Knopendoos

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

Openingstijden
Dinsdag- en Donderdagmorgen: 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 uur tot 17.00 uur
Anders? Graag op afspraak !!

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

Mob. (0613) 939486

Kledingreparaties
Stomerij service Uniek
Schapenwol hand- en voetcrème
VOETEN / WANDELWOL van eigen bodem
Landelijk en Brocante cadeauartikelen
Fournituren (garen, ritsen, elastiek, knopen)
Spaarkaart voor gratis fournituren twv € 5,00
Wekelijkse lessen zelf kleding maken,
ook voor kinderen op woensdagmiddag,
en regelmatig leuke workshops voor jong en ouder

Kijk eens rond op onze website / webshop en onze facebook
pagina voor meer informatie of bestellingen
www.atelierdeknopendoos.nl

Verkooppunt voor Woord & Daad van Koffie en Thee

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

We zitten aan de tafel, met een kop
koffie, in het nieuwe appartement.
Ze zegt er al het hele weekend mee
bezig te zijn, sinds ze wist dat ik zou
komen. Bijna net zo zenuwachtig
als ze altijd was als ze een activiteit
moest inleiden, of een bepaalde
voordracht moest houden. Net als in
die tijd viel het achteraf altijd mee
en wat was het gezellig om al die
herinneringen op te halen. Ook haar
man Gijs deed vanuit zijn stoel met
uitzicht op het spoor, regelmatig
een duit in het zakje en zaten we
smakelijk te lachen om weer een
mooie anekdote.
Reisje
Zoals het organiseren van de dagreis “Het
Reisje”. Deze werd eerst helemaal uitgedacht
door een aantal leden van het bestuur. Ze
gingen zelf op pad en op onderzoek uit. Waar
kon je met een grote groep iets leuks gaan
doen, waar kon met zoveel mensen koffie
drinken en waar kon je eten? Vaak werd Gijs
dan ingeschakeld om voor te rijden om te
kijken hoe ver het was, en het bezoekje mee
te regelen.
Een leuke reis komt met name naar boven. Dat
was die keer dat ze naar Stein in Limburg wilden
gaan, naar een klooster waar allerlei inheemse
opgezette dieren en voorwerpen opgesteld
stonden, waarschijnlijk meegenomen door
paters die uitgezonden waren geweest. Ze
werden daar alleraardigst ontvangen en ook
de collectie was helemaal geweldig.
Maaaaar… hoe zou dit bij de Schoonrewoerdse
ouderen vallen, een Rooms-Katholiek klooster.
Er werd raad gevraagd bij een vooraanstaande
dorpsbewoner, die wilde met eigen ogen kijken
wat er te zien was. Na een gedenkwaardige
autorit was ook hij overtuigd dat iedereen
mee zou moeten gaan en hij voorspelde dat
niemand buiten zou blijven staan!
En zo geschiedde, het werd een dag om nooit
meer te vergeten, zo leuk werden ze door
de nonnen ontvangen en zo’n gezellige dag
hadden ze met elkaar beleefd.
Op het hoogtepunt van het 30-jarig
voorzitterschap van Ineke gingen er wel 125
mensen mee met zo’n reisje, dat waren wel drie
bussen. Men verzamelde dan in “Het Gebouw”
(het huidige Partycentrum) daar werd dan door
de dominee een gebed uitgesproken voor een
voorspoedige reis. De ene keer de dominee
van de Gereformeerde Kerk, de ander keer die
van de Hervormde Kerk.

Verkoopmiddag
Door het jaar heen waren verschillende
activiteiten, net als nu nog steeds. Een
voorjaars- en een najaarsactiviteit, en soms
ook wel eens een lezing of een zangavond.
Er is zelfs een periode geweest dat er twee
keer in de maand een spelletjesmiddag werd
georganiseerd. Dit was best wel veel werk en
inspanning en hield daarom op een gegeven
ogenblik ook weer op.
De belangrijkste activiteit om geld op te
halen om alles te kunnen bekostigen en
korting op Het Reisje te kunnen geven was
de “Verkoopmiddag”. Om die middag goed
te kunnen laten verlopen was het bestuur
van september tot november druk in de weer
met het zoeken van sponsoren, het maken
van bloemstukjes, het zoeken naar dingen
die verkocht konden worden en het inpakken
daarvan, het bakken van taarten, het
organiseren van een tweedehands boekentafel
en het verkopen van lootjes. En het charteren
van mensen die daaraan mee wilden helpen.
Vaak werden er door bepaalde bestuursleden
prachtige werkstukken gemaakt, zoals een
groot borduurwerkstuk, en prachtig groot
bloemstuk of iets anders creatiefs. Dan werd

Uit
alles
blijkt
de
enorme
betrokkenheid en inzet van Ineke en
ook van de mensen waar ze mee in
het bestuur heeft gezeten, te veel
namen om op te noemen. Er was een
grote saamhorigheid, creativiteit en
bovenal plezier aanwezig.
Door omstandigheden heeft ze
noodgedwongen het voorzitterschap
moeten stoppen, maar ik kreeg
het gevoel dat haar goed deed om
op ons gemak herinneringen op te
halen, lekker te lachen en eigenlijk
toch weer te weinig tijd te hebben
om al die gezellige verhalen door
te nemen. Een paar verhalen heb
ik geprobeerd op te tekenen, om
de sfeer die er heerste door te
geven. Met deze verhalen kreeg het
Ouderen Kontakt meer gezicht voor
mij. En hoop ik ook voor u!
Dank je wel Ineke, voor de
hartelijke ontvangst en het delen
van je verhalen. Dank ook aan alle
bestuursleden van de afgelopen 65
jaar voor uw inzet!

dat op inschrijving verloot en kon het wel 150
Euro opbrengen. Ineke kan zich nog herinneren
dat zo’n middag wel vijf- tot zesduizend Euro
kon opleveren. Er werd dan ook hard gewerkt
door iedereen, en in die tijd was er ook altijd
veel belangstelling vanuit het dorp.
Eettafel
Na een goed verlopen verkoop met een grote
opbrengst, werd er ook weleens eens een
etentje voor de ouderen georganiseerd in
Het Gebouw. De samenwerking met de Fam.
Harlaar is altijd, tot op de dag van vandaag,
erg goed geweest! Net als met De Open
Eettafel die ook al meer dan 26 jaar bestaat.
Tranen van plezier rollen bij Ineke over de
wangen als ze terugdenkt aan toneelstukjes
die ze met het bestuur had ingestudeerd voor
het 25-jarig bestaan, en ook het 30-jarig
bestaan van de stichting. Ik begreep eruit
dat de slaapkamer waar mijn man en ik nu
slapen werd gebruikt als verkleedkamer, waar
de dames moesten veranderen in gezellige
oudjes. Ergens in deze periode is ook de wat
oubollige naam Bejaarden Comité, veranderd
in Ouderen Kontakt.

Ouderen Kontakt nu
Tijden veranderen, de ouderen van
65 jaar geleden leefden andere levens
dan de huidige oudere bewoners
van Schoonrewoerd, er werd nog niet zoveel
gereisd, dus was zo’n dagreis een belangrijk
uitje en werd er enorm naar uitgekeken. Er is
nu zoveel meer aanbod aan activiteiten binnen
de kerken en buiten het dorp, ook de oudere
mensen hebben het druk!
Men zou zich af kunnen vragen of het Ouderen
Kontakt nog van waarde is? Niets is minder
waar, de huidige dagreisjes worden nog steeds
goed gewaardeerd, er gaan gemiddeld nog
zo’n 75 mensen mee, de Open Eettafel wordt
met gemiddeld 40 mensen erg goed bezocht.

En ook de andere activiteiten
worden
redelijk
bezocht.
Alleen de Grote Verkoop
middag is afgeschaft omdat
daar niet genoeg mensen
meer op af kwamen. De tijd
die de bestuursleden vroeger
in alle voorbereidingen konden
steken lukt tegenwoordig niet
meer omdat de meeste leden
ook hun werk nog hebben,
en ook het koopgedrag van
mensen is veranderd. Maar
het huidige bestuur doet het
nog steeds met veel plezier en
we hopen nog vele jaren de
ouderen van Schoonrewoerd
blij te maken met wisselende
activiteiten en reisjes!
Het 65-jarig jubileum gaat gevierd worden met
het vertonen van de film De Fanfare van Bert
Haanstra, een klassieker. Leuk ook, omdat we
afgelopen zomer met elkaar naar Giethoorn
zijn afgereisd, waar de film zich afspeelt. Daar
hoort natuurlijk ook koffie met taart bij en
gezellig wat eten en drinken.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om u alvast uit te nodigen voor de
Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2020! De
officiële uitnodiging zal eind december bij u
door de brievenbus komen!

namens het bestuur van Het Ouderen Kontakt,
Akkie Langerak

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

geen mannen en maar enkele vrouwen zijn die
kiezen voor het vak van leerkracht. Hierdoor
neemt de druk op de huidige juffen en
meesters sterk toe en vallen er steeds vaker
leerkrachten uit, omdat ze bezwijken onder de
werkdruk.
De oplossing voor dit probleem is er niet van
vandaag op morgen, maar vraagt wel om echte
structurele investeringen. Een staking heeft
voor ons geen meerwaarde: de leerlingen
en ouders zijn de dupe en het beroep van
leerkracht komt negatief in het nieuws. Dit
terwijl we juist mensen nodig hebben die
kiezen voor ons mooie vak.

De zomervakantie ligt inmiddels al weer
een hele tijd achter ons. Het is herfst in
Schoonrewoerd. Soms kunnen we genieten
van de zon en een andere keer valt de regen
met bakken uit de lucht!! Gelukkig hebben
we een prachtige school waar we lekker
warm en droog zitten, ook al wordt het, met
meer dan 170 leerlingen, allemaal wel een
beetje krap. Inmiddels is na de herfstvakantie
de instroomgroep ook opgestart. Deze zal
volstromen tot 22 leerlingen.
Zaterdag hebben heel veel kinderen Sinterklaas
binnengehaald. De decembermaand staat voor
de deur. Een gezellige en hoopvolle tijd! We
kijken uit naar het kerstfeest! Ik ga u allemaal
iets vertellen over onze belevenissen op de
Noachschool.
Staken, werkdruk, extra geld:
Onderwijs in 2019
Er is in de media veel aandacht voor het
onderwijs. Onderwijs aan onze jonge generatie
vindt iedereen belangrijk. De leerkrachten op
de Noachschool hebben niet gestaakt. Dit wil
niet zeggen dat we ons geen zorgen maken. Het
bedrag dat de regering afgelopen maand heeft
vrijgemaakt voor het onderwijs is een heel groot
bedrag, maar liefst 460 miljoen euro! Echter,
het is geen structurele, maar een incidentele
investering in het onderwijs. Ook lost dit geld
het probleem van het personeelstekort niet
op. Elk kind heeft recht op goed onderwijs! Nu
al worden op scholen ouders en vrijwilligers
ingezet om de kinderen les te geven, lees: bezig
te houden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit
van het onderwijs. (Ik zou mijn gebit niet laten
repareren door de groenteboer en geen vlucht
willen maken terwijl er een buschauffeur aan
de stuurknuppel zit.) Onze kinderen lopen
binnen nu en een aantal jaar het risico niet het
onderwijs te krijgen waardoor zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen…, gewoonweg, omdat er

Het Ontdeklab
We werken hard aan de ontwikkeling van
een ontdeklaboratorium, het zogenaamde
ontdeklab. Aan de hand van verschillende
opdrachtkaarten gaan de leerlingen van
groep 6 t/m 8 aan de slag met ‘wetenschap
en techniek’ en ‘ontwerpend en ontdekkend
leren’. Het ontdeklab is een samenwerking
tussen 3 scholen (Schoonrewoerd, Hei- en
Boeicop en Polsbroek). Momenteel worden
de lessen uitgeprobeerd en na de kerst zullen
de leerlingen over een periode van 10 weken
de lessen gaan volgen. We gaan werken met
LegoWeDo, MakeDo en de Verderkijkdoos.
Met de Verderkijkdoos gaan de leerlingen
een film maken. Ik ben heel erg enthousiast
over dit project. In de volgende Klepper zal ik
hier meer over vertellen. De ontwikkeling van
dit ontdeklab wordt mogelijk gemaakt door
subsidie van het Innovatiefonds van TriVia
(onze Stichting).
Mediatoren en De Vreedzame School
Op de Noachschool zijn we met elkaar
verantwoordelijk voor elkaar. Een school is
een samenleving in het klein.. Daarom werken
we met het programma van De Vreedzame
School. De Vreedzame School streeft er naar
om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met
elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar
beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar
en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen
mensen.
Op 8 november zijn 5 nieuwe mediatoren
beëdigd. Ze zijn door de leerlingen gekozen
en helpen de leerlingen van school met het
oplossen van conflicten die ontstaan. Dat is
niet altijd gemakkelijk. Daarom hebben deze

mediatoren een pittige opleiding tot mediator
gehad. In totaal zijn er nu 10 mediatoren op
school. Elke dag is er een tweetal mediatoren
in de pauze aanwezig om kinderen te helpen.
Zo bouwen we samen aan een Vreedzame
School.
Kerk-schooldienst
Op 13 oktober hebben we in de drie kerken
van Schoonrewoerd een kerk-schooldienst
gehouden. In de voorbereiding hebben de drie
kerken en ondergetekende met elkaar aan
tafel gezeten om deze bijzondere dienst voor
te bereiden. Als thema van de dienst hebben
we het thema van de kinderboekenmaand
genomen: ‘Op reis’: Aan de hand van de
geschiedenis van Abraham, die op reis ging
naar een onbekende plaats die God Hem
zou wijzen! De predikanten zijn in de week
voorafgaand aan de dienst op school geweest
en hebben de klassen bezocht.
In de klassen werd gesproken over het thema,
de verwerking en hebben de predikanten
gebedspunten opgeschreven. De leerkrachten

waren deze zondag ook naar één van de kerken
in ons dorp gekomen. Na afloop kwamen er
veel mensen naar de Noachschool voor koffie,
thee en limonade. Wat mooi dat we zo met
elkaar (misschien ook u als lezer van De
Klepper) in contact konden komen en nog eens
na konden praten over de diensten. Zowel de
predikanten als de leerkrachten kijken terug
op een mooie dienst die we zeker een vervolg
willen geven. We zijn echt dankbaar dat dit in
ons dorp mogelijk is en waarderen als school
de band die we met de kerken hebben!
Dankdag en schoolontbijt
Op woensdag 6 november was het Dankdag.
Op school dankten we de Heere God voor
alles wat we dit jaar uit Zijn hand hebben
gekregen. En dat is veel! Nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes, nieuwe juffen, nieuw leven,
gezondheid, een plein om op te spelen, eten
en drinken.... Allemaal dingen om dankbaar
voor te zijn. Daarom is het goed om daar met
de kinderen bewust bij stil te staan. We deden
dat aan de hand van de themamap van de

in Roemenië. En wat we beloofden hebben we
ook gedaan. Afgelopen vrijdag hebben Jan en
Marjan 123 dozen opgehaald die ze met kerst
gaan uitdelen aan onze leeftijdsgenootjes in
Roemenië. We zijn benieuwd naar de verhalen.

HGJB, met het thema: Goed nieuws! (n.a.v.
2 Koningen 7: de Bevrijding van Samaria) In
verschillende kerken in ons dorp werd in de
diensten aandacht gegeven aan dit thema.
De leerlingen kregen ook een dagboekje
rondom dit thema mee naar huis. Op Dankdag
hebben we eerst met alle leerlingen ontbeten
op school, het schoolontbijt. De leerlingen
mochten zelf kiezen in welke klas ze gingen
eten. Een aantal leerlingen van groep 8 hebben
bij onze jongste leerlingen geholpen. Het was
een fijne, leerzame en gezellig morgen met
elkaar!
Jan en Marjan Meerkerk kwamen vertellen over
hun werk van Hope en Serve in Roemenië. We
beloofden hen dat we schoenendozen zouden
maken met allerlei spullen erin voor de kinderen

Kerstviering 2019
Op D.V. donderdag 19 december is de
kerstviering van de Noachschool in de Hersteld
Hervormde Kerk van Schoonrewoerd. Dit
jaar kunnen er van elk gezin op school twee
gasten meekomen. Groot kans dat u als lezer
van deze Klerpper geen toegangskaartje
heeft. Maar… we werken hard aan een live
videoverbinding en het ziet ernaar uit dat dit
gaat lukken. Zo kan dus iedereen de viering live
volgen via de speciaal hiervoor aangemaakte
Facebookpagina ‘Kerstviering Noachschool’ en
kunt u overal ter wereld meegenieten van onze
kerstviering! In verband met de AVG wordt de
pagina na afloop van de viering verwijderd.
Als u geen Facebook heeft, maar toch mee
wilt kijken, dan kunt u iemand die wel een
Facebook heeft vragen om in te loggen. Fijn
om ook op deze manier met elkaar verbonden
te kunnen zijn!
School op Seef
Op woensdag 9 oktober zijn de fietsen van alle
leerlingen gecontroleerd op veiligheid. Nu de
dagen steeds korter worden en deze kinderen
toch vaak op de fiets onderweg zijn, leek het
de verkeerscommissie een goed idee om de
fietsen van deze leerlingen te controleren.
Met hulp van een aantal ouders werden alle
fietsen op veiligheid beoordeeld: banden,

verlichting, remmen, stand van het zadel, het
stuur, de bel en nog meer. Elke leerling kreeg
van zijn fiets een keuringsrapport mee, zodat
de ouders zelf actie konden ondernemen. Ook
was deze morgen Fietskees (u weet wel, de
fietsenmaker van de Dagwinkel) aanwezig om
de keurders instructie te geven. Zo kunnen
de kinderen weer veilig over straat! Ook dit is
‘Zorg voor iedereen’!
Kerststukjes voor de ouderen
Tenslotte wil ik u alvast zeggen dat we op
donderdagMORGEN 12 december (tussen 11 en
12 uur) onze zelfgemaakte kerststukjes gaan
brengen bij de ouderen van Schoonrewoerd.
We hopen dat de meeste mensen dan thuis
zijn en geen dutje doen.
O, ja… als laatste… Juf Carola, de juf van groep
1/2b, is op 18 oktober getrouwd met haar
Martin! Voor hen beiden, de collega’s maar
ook zeker voor de kinderen een geweldige
belevenis!
Rest mij u nog allemaal hartelijk te groeten,
mede namens alle juffen en medewerkers van
onze school,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Oranjevereniging
Nu de dagen weer korter worden zijn wij als
Oranjevereniging weer druk bezig met de
verschillende activiteiten wie wij voor jullie
willen gaan organiseren.
Speculaasverkoop
Nu wij het stokje overgenomen hebben van
de Dorpsvereniging om het Sinterklaasfeest
te gaan organiseren, hebben wij ook onze
eerste speculaasverkoop erop zitten. Het was
voor ons nieuw om dit te doen, maar alles liep
op rolletjes. Wij willen iedereen bedanken die
voor ons verkocht of mee ingepakt heeft. En
natuurlijk ook alle kopers bedankt voor deze
ondersteuning van het leukste kinderfeest dat
er is.

Sinterklaas
Wat fijn dat er zoveel kinderen gekomen zijn
naar het Sinterklaasfeest. Op het dorp staan
veel kinderen te wachten op de komst van
Sinterklaas en zijn pieten. “Zou hij wel komen
en is er dan ook een cadeautje voor mij?” hoor
je de kinderen denken. Maar eindelijk, daar
horen we wat aankomen. Het is Sinterklaas en
hij komt met paard en wagen. Een heleboel
pieten erbij en heel veel pepernoten.
Na een rondwandeling door het dorp komen
we aan bij het dorpshuis. Hier is een heuse
bioscoop gemaakt en in plaats van popcorn
krijgen we nu pepernoten en een heerlijk
bekertje drinken. De film kan beginnen.
In de andere zaal is Sinterklaas met een aantal
pieten druk bezig met alle jongere kinderen.
Die mogen heerlijk bij hem op schoot en
iedereen krijgt een cadeautje. Wanneer de film
is afgelopen, is er ook voor de grotere kinderen
een cadeautje. En wordt er afscheid genomen

van Sinterklaas en zijn pieten. Het was een
geslaagde middag. Iedereen die ons geholpen
heeft deze dag: heel hartelijk bedankt.
Lampionnenoptocht
Op vrijdag 31 januari 2020 houden wij onze
lampionnenoptocht. We beginnen om 19.00
uur op het Dorpsplein. Wij hopen op een grote
groep kinderen, want wat is er nu leuker dan
in een lange stoet met allemaal lichtjes door
ons mooie dorp heen te gaan? Na afloop is er
voor iedereen warme chocolademelk of een
glaasje ranja.
Heb je geen lampion, maar wil je toch
meedoen? Kom dan maar, want wij hebben ze
te koop bij de tent op het plein. Bij heel slecht
weer gaat deze activiteit niet door.
Wie in ons dorp heeft er een koninklijke
onderscheiding?
Graag willen wij in contact komen met alle
mensen die in het verleden een koninklijke
onderscheiding hebben gekregen. Zou u of
jij zich willen melden op het volgende e-mail
adres: ovschoonrewoerd@gmail.com ?
Wij hopen van u te horen!
75 jaar bevrijding
Dit willen wij als Oranjevereniging niet zomaar
voorbij laten gaan. Wij gaan op beide dagen
iets organiseren, maar meer hierover leest u
in de volgende Klepper.
Rest ons nog iedereen fijne feestdagen te
wensen en een heel gelukkig 2020.
Agnita, Rik , Anne , Lia , Francis en Anca

Sinterklaas 2019

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

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!

Nieuws van de Dorpsvereniging
over lopende zaken en zaken die geen nieuws meer zijn
De wintertijd is weer begonnen en daarmee
ook een aantal activiteiten die inmiddels tot
een mooie traditie zijn geworden in ons dorp.
Over deze en andere zaken zijn vanuit het
bestuur van de Dorpsvereniging de volgende
nieuwsfeiten te melden.
Plaatsing verbodsbord honden uitlaten
grasveld ‘oude Regenboogschool’
Misschien heeft u het al gezien; op het
grasveld naast de Regenboogschool is een
bord geplaatst. Als DVS hebben we regelmatig
de klacht gekregen dat er honden worden
uitgelaten op het betreffende grasveld met
overlast van hondenpoep. Aangezien er ook
kinderen spelen op dit grasveld, is dat niet
zo’n handige combinatie.
Wij hebben nagedacht over een oplossing
waarin we beide partijen tegemoet kunnen
komen. In overleg met de gemeente is besloten
de helft van het grasveld te bestemmen voor
spelen. Dit is het deel van het veld dat grenst
aan de Regenboogschool. Aan deze kant treft
u het bord aan dat aangeeft dat honden daar
niet gewenst zijn.
Er is ook besloten om de honden de ruimte
te geven om lekker te rennen en los te gaan.
Dit kan op het andere deel van dit terrein wat
grenst aan de garageboxen. Officieel is dit
gebied geen hondenuitlaatplaats. We willen
hondenbezitters er vriendelijk op wijzen om
de honden uit te laten op stroken elders in het
dorp die daarvoor aangewezen zijn door de
gemeente Vijfheerenlanden.
Het is ons bekend dat er baasjes zijn die het
liefst zo dicht mogelijk bij hun achterdeur
hun hond uitlaten. Dus mocht u zich daar
in herkennen en uw hond graag uitlaten in
de omgeving van de Regenboogschool, wilt
u dan zo vriendelijk zijn het juiste deel van
het grasveld te gebruiken en de poep op te
ruimen? Op die manier zijn de kinderen en de
honden blij.
Vlak nadat dit stukje voor deze Klepper was
geschreven, bleek het bord helaas verdwenen
te zijn. Teleurstellend dat iemand het bord
uit de grond heeft getrokken en in het gras
heeft gegooid. We gaan er vanuit dat dit niet
nogmaals gaat gebeuren en zullen het bord
z.s.m. opnieuw plaatsen. Aan iedereen de
oproep het bord te laten staan.

Vorderingen renovatie speeltuin
nieuwbouw Oost
Op zaterdag 28 september hebben Marga
en Rianda een rondje gedaan langs de
direct omwonenden van de komende nieuwe
speeltuin. We belandden al snel bij de familie
Sterk aan het Hazenblok. Daar hadden we veel
vliegen in één klap, want zij hadden hun huis
open gesteld voor koffie met koek, vanwege
de burendag. Het zag er heel gezellig uit en
het was voor ons makkelijk dat we zoveel
mensen tegelijk konden informeren. Naast
het Hazenblok hebben we ook een deel van de
Masada huis aan huis op de hoogte gebracht.
Wij hebben van de omwonenden alleen maar
positieve reacties gehad. Het doet ons goed
om te merken dat iedereen mee wil denken in
het belang van de kinderen. Iedereen staat er
achter dat er een speeltuin komt op de plaats
waar nu de draaischijf staat. Van omwonenden
hebben we wel een aantal tips gehad en die
gaan wij zeker meenemen in het ontwerp.
Op dit moment hebben we een ‘go’ van de
gemeente en van de omwonenden.
Dat betekent dat we nu over kunnen gaan
tot serieuze stappen. Marga en Rianda
hebben binnenkort een overleg met onze
wijkambassadeur Marjon en Patricia (zij gaat
over speeltuinen binnen de gemeente). In dat
overleg willen we kijken wat de mogelijkheden
zijn en waar we rekening mee dienen te
houden. Daarna is het de bedoeling dat we een
aantal mogelijke opties gaan voorleggen aan
de kinderen van de Noachschool. We willen
graag van de kinderen weten welke speeltuin
zij het leukst vinden. Dus nog even geduld,
maar de speeltuin komt er aan! Bent u één
van de omwonenden en wilt u meedenken of
heeft u tips? Laat het ons weten!
De jaarlijkse kerstboomviering
Zaterdag 14 december is onze jaarlijkse
kerstboomviering, iedereen is welkom. Wij
zorgen voor een hapje, drankje, sfeervolle
muziek, warmte bij het vuurtje en dit jaar is er
ook een verhalenverteller aanwezig om naar
te luisteren.
Vanaf half vijf kunnen de kinderen in de
knutseltent hun versieringen maken voor in de
boom op het plein of voor thuis.
Als er ruimte is in de agenda van onze nieuwe
burgemeester zal hij met behulp van de
brandweer de laatste versieringen in de boom

aanbrengen, de piek bevestigen en de lichtjes
doen ontbranden. Komt allen gezellig langs!
Aanpassingen Dorpsstraat 30 eindelijk
klaar
De wegversmallingen aan de Dorpsstraat zijn
inmiddels, na lange tijd en heel veel overleg
en aanpassingen, gereed. Ook de ‘kattenogen’
(reflecterende lampen in het wegdek) zijn
geplaatst. Het was een traject van vallen en
opstaan, waar veel bewoners aan hebben
meegeholpen en nog meer op hebben
gereageerd. Dat laatste niet altijd positief
en dat waren we er zelf ook niet altijd over.
Maar eind goed, al goed: er wordt inmiddels
rustiger gereden op de Dorpsstraat. En daar
gaat het om. De vangrail bij de kaasfabriek
wordt in ieder geval aan de achterkant donker
geschilderd, zodat de bewoners er tegenover
geen last meer hebben van de weerspiegeling
van het zonlicht.
Fietsers Dorpsstraat-Kortgerecht
Het was ons al eerder opgevallen dat de
bewegwijzering voor fietsers die vanaf de
Dorpsstraat richting Kortgerecht gaan niet erg
helder is. Bewoners weten wel dat je bij de
kruising de parallelweg op moet, maar fietsers
die minder bekend zijn in Schoonrewoerd
rijden nog wel eens rechtdoor, de weg op die
alleen voor auto’s is bedoeld.
In overleg met de ambtenaren van Verkeer is
nu afgesproken dat de bewegwijzering op de
Dorpsstraat wordt aangepast. Aanvankelijk
hadden we het idee om op het wegdek de
route voor fietsers aan te geven, maar dat
werd afgeraden. Het vlak dat beschilderd moet
worden is dermate groot, dat het juist weer
gevaarlijk kan zijn, legde de ambtenaar uit.

De verf op het wegdek is veel gladder dan het
wegdek zelf. Gevolg: meer kans op uitglijden
voor fietsers, scooters en motoren bij nat
weer. Dat liever niet, dus houden we het nu bij
aanduiding via borden.
Voor de nieuwe bewoners in ons dorp
Zo ongemerkt zijn er in de afgelopen jaren
veel nieuwe bewoners bijgekomen in ons
dorp en ook vertrokken naar elders. Dat
laatste merken wij aan de mutaties in ons
ledenbestand, dat telde tot voor 2 jaar geleden
nog 290 leden (lees: voordeuren) en is op dit
moment gedaald tot onder de 280.
Op zich nog een mooi aantal waarmee ongeveer
de helft van het dorp lid is van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd, maar ongetwijfeld zijn er ook
nieuwe bewoners die ons vrijwilligerswerk
willen ondersteunen.
Is het oudste lid van het gezin jonger dan 65
dan is de jaarlijkse contributie € 7,50. Voor 65
jaar en ouder is het € 4,50 (Peildatum 1 juli
van het jaar).
U kunt ons een e-mailbericht sturen, dan
krijgt u van ons informatie over het werk van
Dorpsvereniging Schoonrewoerd en u ontvangt
een aanmeldingsformulier in uw brievenbus.
Mocht u Facebook gebruiken, wij hebben een
pagina die u kunt ‘liken’. Dan kunt u alvast
een beeld krijgen van onze activiteiten en ziet
u het laatste nieuws over zaken die ons dorp
direct of indirect aangaan.
bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Kerst Sing-In
Het bijzondere succes van de kerstmusical van
2018 smaakte naar meer. U weet het vast nog
wel, op de foto ziet u nog een impressie van
vorig jaar. Dit jaar wordt er weer gezongen,
niet een hele musical, maar wel met de jeugd
en met het kerstverhaal als centrale thema.
Op 24 december wordt een Kerst Sing-In
georganiseerd met de Schoonrewoerdse
jeugd. Er wordt druk geoefend door zangers
en muzikanten. Met zang en muziek gaat het
kerstverhaal vanuit het evangelie van Lucas
verteld worden. Dit alles onder de bezielende
leiding van Heidi van der Poel en Dineke Kamp.
Het optreden gaat plaatsvinden op het kerkplein
op 24 december van 16.30 uur tot rond 17.30
uur. We hopen weer op dat prachtige weer
van vorig jaar en uiteraard op al die ouders,
opa’s en oma’s, familie en vrienden die komen
kijken en luisteren.
Kom dit bijzondere evenement meemaken.

Wees zichtbaar!
Ik schrik soms heel erg als ik op een
donkere avond op de Kerkweg rijd met de
auto. Ik ga soms rakelings langs mensen
heen die daar lopen. Ik had ze niet eerder
gezien dan toen ik er voorbij reed.
Willen we allemaal zorgen voor voldoende
verlichting of reflecterende kleding? Ik zou
me geen raad weten als ik echt iemand aan
zou rijden.
Hartelijk dank,
een inwoner van Schoonrewoerd

ALLES VOOR UW
NACHTRUST!

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

THUIS in úw regio!

Fonteinstraat 13b
4141 CE Leerdam
T 0345 – 619292
E info@peterbalsters.nl
I www.peterbalsters.nl

Nog een raadsel...
Na al die leuke reacties over het vorige
raadsel rondom het huisje langs de Vliet,
zag ik opeens mijn kans schoon om nog
een raadsel op te werpen.
Iets waar ik mij al sinds ik in Schoonrewoerd
woon over verwonder. Bijna dagelijks
fiets/loop of rijd ik er voorbij… dat mooie
smeedijzeren hek voor een weiland waar
met enige regelmaat schapen worden
geweid. Het staat langs de Kerkweg, bij
ons pad vandaan richting het dorp. Een
smeedijzeren hek tussen betonnen palen
alleen als toegangspoort tot een weiland
met schapen?
Hoe komt het daar? Waarom staat het
daar? Wie plaatst zo’n hek voor een
weiland? Mijn fantasie kan er alle kanten
mee op! Maar ik zou er best graag het fijne
van weten!
Wie o wie weet meer over dit hek te
vertellen, welk verhaal zit hierachter?
Reacties graag naar de Klepper of naar
mij,
Akkie Langerak

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

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!!!!

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

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

ACTIVITEITENKALENDER
november
28 november
december
12 december
14 december

15
15
19
19
24

december
december
december
december
december

19:30 uur

11:00-12:00
9:00-13:00
10:00-15:00
vanaf 11:00
vanaf 16:30

uur
uur
uur
uur
uur

13:00 uur
20:00 uur
16:30-17:30 uur
21:30 uur

27 december
januari
8 januari
13 januari
17 januari

16:30-17:30 uur

31 januari

19:00 uur

Glasvezel promotieavond door Glasvezel Buitenaf, Partycentrum

Kerststukjes rondbrengen bij ouderen, Noachschool
● Kerstmarkt Gereformeerde kerk, in de Rommelschuur
● Landwinkel van Buuren in wintersfeer
● Ambachtsdag op het Ambachtsplein
● Versiering en verlichting kerstboom, verhalenverteller en
gezelligheid, Plein Hervormde Kerk
Advents-afscheidsconcert ‘Zout’ in de Lichtkring
Vogelexcursie Flevopolder, Natuur- & Vogelwacht
Diapresentatie over vlinders en libellen in de Schaapskooi
Kerstviering Noachschool, Hersteld Hervormde kerk
● Kerst Sing-in op het kerkplein
● Kerstnachtsamenkomst in de Gereformeerde kerk
(zaal open 21:00 uur)
Winterwandeling bij de Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht

Nieuwjaarsreceptie Ouderen Kontakt
Bestuursvergadering DVS
Afscheidsreceptie Berty Smit-van der Zalm,
gezondheidscentrum ‘De Wiel’
Lampionnentocht Oranjevereniging, vanaf het dorpsplein

-

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

