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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdtweeënveertig
Bijna sluiten we het jaar 2022 af. Een jaar voor
geschiedenisboeken in vele opzichten. Een
jaar waarin je de moed soms in de schoenen
zonk. En toch… hielden we vol. In het klein en
in het groot. In De Klepper zien we daar veel
van terug.
Dat u/ jullie dat op prijs stellen bleek weer
duidelijk aan de opbrengst van de klepperronde:
€4827,55
vierduizend achthonderd zevenentwintig euro
en vijfenvijftig cent haalden we op.
Grote dank daarvoor!
Volhouden: met De Klepper gaan we het 28e
jaar in. Volhouden: in 2023 gaan we vieren dat
er 1000 jaar bewoning is op ‘de Woerd’, op de
mooie hoogte: Schoonrewoerd. Volhouden…
weer een jaar met dat akelige virus. Volhouden:
dat is samen doen, elkaar zien. We zien veel
blijken van aandacht voor mensen onderling.
Dat maakt een dorp sterk en weerbaar.
Samen vooruitkijken: het is zo waardevol. Dan
ontstaan openingen waar deuren dicht sloegen
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en muren werden opgebouwd. Samen maken
we ruimte en die ruimte hebben we zo nodig.
We zien het bij de mensen die de kerstnacht
samenkomst aan het voorbereiden zijn. We
zien het bij Frank Lakerveld, de voorzitter van
voetbalvereniging HSSC’61. We zien het in
school- en clubactiviteiten voor alle kinderen
van het dorp. We zien het in de water-for-lifeacties. Deze Klepper staat er weer bol van.
Lees over Jaap de Jong in de 50 vragen rubriek,
een geboren en getogen Schoonrewoerder.
Op de 16+ pagina staat Jordi de Leeuw,
ook geboren en getogen in ons dorp en een
HSSC’er. Ga met ons mee op bezoek bij Piet
Verkroost, iedere maandag staat hij midden
op het dorp met zijn wagen. Maak kennis met
Dave van der Veen, taxichauffeur en nieuwe
inwoner op de Akkerhof. Los het raadsel op
van het scheve huisje aan de Kerkweg.
Verslagen in tekst en foto’s zijn er om te
herbeleven of juist mee te beleven, omdat je
er niet bij kon zijn. Klim mee in de bomen van
Heerlijkheid de Vijfheerenlanden, de stroop
die wordt gemaakt van die appels en peren,
doet je al watertanden. Geniet van het plaatjes
kijken. Wandel mee in een herfstbos. Luister
en kijk naar de vogels met Bas Middelkoop.
Denk mee met de DVS over komende grootse
festiviteiten voor ons jubilerende dorp. Er is
een mooi bedrag binnengehaald bij de RaboClubSupport.
Maar eerst... Sint Nicolaas en Kerst...
Misschien allemaal weer anders dan we graag
zouden doen. Maar we hebben ervaring
inmiddels. Het lukte vorig jaar, dus het lukt
dit jaar zeker weer. Omdat we volhouden met
elkaar en voor elkaar.
Houd vol.
Heb lief.
We wensen u/jullie goede feestdagen en een
gezegend nieuw jaar.
namens de redactie van De Klepper,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 143 is vrijdag 21 januari 2022.
Klepper 143 zal rond 11 februari worden
bezorgd.

Kies voor karakter.
Als ervaren rietdekkers- en timmerbedrijf
verzorgen wij het timmerwerk aan de
dakconstructie tot aan het rietdekken.
Een rieten dak geeft een natuurlijke, warme
uitstraling en een meerwaarde aan uw
woning, hooiberg, veranda of schuur.
We staan bekend om betrokkenheid,
betrouwbaarheid en persoonlijke aandacht
voor u en uw dak. Kijk voor meer informatie
en inspiratie op www.anneschipper.com
www.anneschipper.com.
Neem gerust contact op voor advies of om
een afspraak te maken voor een vrijblijvende
offerte. Wij zijn u graag van dienst!

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

Het allerlekkerst? De cordon bleu!
Piet Verkroost (54) is de altijd goedlachse verkoper van kaas en kip vanuit
z’n ‘kipkar’, elke maandag te vinden op
het Dorpsplein. Letterlijk van ’s morgens
zes uur tot iets over zes ’s avonds gaan er
heel wat kilo’s kaas en kip doorheen bij
Piet. Maar er wordt vooral ook heel veel
gelachen.

Wanneer heeft Piet tijd voor een interview?
Nou, op zaterdagmiddag zo rond half vier
in zijn werkplaats in een loods in Leerbroek
lukt het wel. In de loods hangt de geur van
ontsmettingsmiddel, staan lege kratten opgestapeld en is een ietwat surrealistisch schouwspel te zien: de nieuwe verkoopkar (deze is een
meter langer dan de vorige) staat hier binnen
geparkeerd in vol ornaat met de lampen aan.
In de kar zijn de personeelsleden van Piet druk
bezig.
De hele zaterdag is Piet hier te vinden. Kaas
snijden, kip snijden, cordon bleus maken,
noem maar op. Maar met alleen op zaterdag
kip snijden, redt Piet het niet. Dat gaat de hele
week door omdat hij naar Schoonrewoerd,
Zegveld, Nieuwveen, Aalsmeer en Kockengen
rijdt.
,,Ik was vroeger nogal verlegen’’, begint Piet
te vertellen. Hij is de achtste uit een gezin van

dertien kinderen, geboren aan de Loosdorp in
Leerdam. Op z’n negentiende werkt hij vier
dagen in de week twaalf uur bij een Bodegraafs kaaspakhuis als hij de vraag krijgt of hij
die vijfde dag niet mee wil met de Woerdense
Kaashandel Van Bemmel.
Mee naar Rotterdam om daar op de Blaak,
midden in het centrum, te gaan verkopen? Piet
ging graag mee en keek z’n ogen uit. ,,Nou,
daar stond ik dan. Omringd door dronken
mensen in de nacht, stelende klanten overdag
en ik moest er van de baas zelf op af om bij de
vrouwen die hele kazen stalen de waar weer
terug uit de tassen te halen. Daar heb ik heel
wat van geleerd’’, blijkt Piet tevreden terug.
Piet is er niet weg te slaan, van die markt
in Rotterdam. En terwijl hij doorwerkt in het
kaaspakhuis in Bodegraven fantaseert hij
erover: een eigen kar, zelf de boemel op. Maar
het is lastig om ertussen te komen, weet hij.
,,Vaak staan markten al vol met kaasboeren,
kom je er heel lastig tussen. Ik moest direct
de volledige kost verdienen.’’ Een kans om een
kaas- en notenwinkel aan het Neptunusplein in
Amersfoort over te nemen, liet hij niet aan zich
voorbijgaan. ,,Maar na zes weken kwamen de
muren op me af en wist ik een ding: ‘dit is
echt niks voor mij.’’ Hij verkoopt die zaak en
meldt zich weer bij Van Bemmel waar zich na

een tijdje een nieuwe kans aandient. Een van
de zoons van die Woerdense kaashandelarenfamilie heeft geen trek meer in het verkopen
vanuit de kar. Hij wil ermee stoppen en biedt
kar en alle marktplaatsen aan. Het is dan
1997, Piet is dertig jaar oud. Het heeft even
geduurd, maar het is gelukt.
In 2003 begint Piet ook met de verkoop in
Schoonrewoerd. ,,Het winkeltje bij de kaasfabriek ging dicht’’, weet Piet nog. In Schoonrewoerd is Piet geen vreemde. ,,Ik heb bij
Cor den Hartog gewerkt en ik ging altijd in
Schoonrewoerd naar de kapper in het huis
van mevrouw Veer. De kapper heette Bogerd,
kwam uit Nieuwland en knipte ook in Schoonrewoerd.’’
Het assortiment van Piet Verkroost is natuurlijk kaas en kip. De kaas is niet alleen de
Stompetoren kaas, gemaakt in een fabriek,
maar ook boerenkaas die kaashandel Remijn
uit Kerkdriel opkoopt en
laat rijpen. Piet: ,,Dat
rijpen van boerenkazen is
een heel bijzonder proces.
Kaas rijpt op luchtvochtigheid en de juiste temperatuur, bij Remijn verstaan
ze dat vak goed. Ik heb
eens boerenkaas direct bij
de boer gekocht omdat bij
Remijn de voorraad op was
en wat bleek: die smaakte
dan toch net weer even
anders.’’
Wat Piet zelf het lekkerste
vindt uit zijn eigen kar?
Daar hoeft hij niet zo
lang over na te denken.
,,Een goed stuk oude
Stompetoren kaas en een
kip cordon bleu’’, vertelt
hij. De kip uit Nieuwerbrug, bekend onder de
noemer ‘Gildehoen’ is een
scharrelkip. ,,Het is een
eerlijke kip. Geen opgespoten kippenvlees
dat machinaal is geslacht, maar met de hand
geslacht in Nieuwerbrug’’, legt Piet enthousiast
uit.
Dat enthousiasme is iets wat op het lijf van
Piet geschreven lijkt te staan. Toch kende de
kaasboer groot persoonlijk verdriet toen zoon
Julian in 2013 op zijn 21e overleed aan de
gevolgen van kanker. Julian werkte inmiddels

met Piet mee in de zaak, ventte zelf kaas langs
de deuren en ging met zijn vader mee naar
de markten. Hoewel Julian niet altijd in de
kaaswagen van zijn vader in Schoonrewoerd
stond, was Julian toch een bekend gezicht.
Voor Piet was het harde werken in de kaaskar
ook een afleiding, maar makkelijk was het in
die tijd niet, vertelt hij openhartig. ,,Julian was
een tijd lang ziek, sliep beneden in huis en dan
sliep ik bij hem. Als ik ’s nachts vertrok en
hem in de laatste weken van zijn leven achter
moest laten thuis, zat ik huilend in de bus. Maar
Julian vond dat ik moest gaan, hij vond dat het
door moest gaan.’’ Na het overlijden van Julian
blijft Piet een week thuis maar ook daarna
vertrekt hij weer met de kaaswagen het land
in. ,,Het was niet altijd makkelijk. ’s Ochtends
als ik de kar klaarmaakte was ik verdrietig,
maar naarmate de klanten kwamen, ging toch
de knop om. Ik heb uit het werk altijd veel
energie gehaald.’’

Piet en zijn vrouw hebben nog drie kinderen
waarvan Nehemia (26) schilder is, Marit (23)
geregeld met haar vader in de kar te vinden is
op maandag en Ruben (14) ook wel oren heeft
naar dat marktleven, ontdekte Piet onlangs.
,,Hij is twee keer mee geweest en vindt het
ook prachtig. Misschien zit er wel een opvolger
in. Maar dan moet hij eerst bij iemand anders
het vak leren en moet hij het leuk vinden. Het
gaat niet om het geld, maar om het plezier.’’

Typische Schoonrewoerdse taferelen kan Piet
niet echt bedenken. Ook niet als hij het dorp
vergelijkt met andere dorpen als Nieuwveen
of Kockengen. ,,Het is een leuk dorp en de
klanten komen niet allemaal uit het dorp, het
is echt een streekgebeuren geworden. Ik kan
wel zeggen dat Schoonrewoerders heel trouw
zijn aan de producten die ze altijd kopen, maar
als ik er over nadenk is dat iets Hollands, want
het is ook zo in Aalsmeer.’’
De coronaperiode maakte het werk van Piet
anders. Want hij verkocht ineens een kwart
meer kaas en kip. ,,Veel mensen die thuis
gingen werken, wilden goed broodbeleg en
hadden tussendoor de tijd om even langs te
komen. Corona zorgde ervoor dat ik ’s nachts
nog eerder moest beginnen om de kipproducten
klaar te maken.’’
Piet Verkroost. Een enthousiaste man die
ondanks alles niet te stoppen lijkt. Waar hij
op z’n negentiende naast vier dagen twaalf
uur per dag werkte vindt hij het nu nog steeds
geen enkel probleem om naast vijf markten
per week op dinsdag en zaterdag lange dagen
te maken in zijn loods. Gelukkig heeft hij elke
zomer een weekje vrij. ,,In die week hoef ik
niet op vakantie, ik vind het ook erg leuk om
gewoon thuis te zijn.’’
Gijs Kool

Landwinkel Van Buuren Fruit

in wintersfeer

Zet alvast in uw agenda!
We proberen de traditie weer op te pakken,
hopelijk gooit de Covid pandemie dit jaar geen
roet in het eten. Zoals de regels op het moment
van het opstellen van dit bericht gelden, is het
dit jaar wel toegestaan.

Proef en beleef de wintersfeer in onze landwinkel op zaterdag 18 december. Van 10.00
uur tot 15.00 uur worden voor iedere klant
appelbeignets ter plaatse bereid door de
meester “koekenbakker” Zwart. 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!
Het team van Landwinkel van Buuren Fruit

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

Op weg naar een (h)eerlijk streekproduct
Het moment waarop de eerste (h)eerlijke
streekproducten van de Heerlijkheid Vijfheerenlanden daadwerkelijk te koop zijn, komt
dichtbij. Maar daar ging wel het één en ander
aan vooraf. Wat hebben we het getroffen met
zo’n grote en enthousiaste groep vrijwilligers
uit het dorp die op vijf plukzaterdagen ruim
1.100 kisten fruit bij elkaar hebben geplukt.
En ook door de week waren er plukkers
en pluksters die Wim Scherpenzeel ondersteunden bij de oogst.
Plukken onder de herfstzon
De plukzaterdagen waren een feest, niet
in de laatste plaats omdat het alle vijf de
dagen heerlijk herfstweer was. De zon scheen
uitbundig, in het begin was het gewoon nog
warm en de regen viel ’s nachts, maar niet op
de momenten dat de ladders in de hoogstambomen rondom de Wiel van Bassa stonden.
Het succes was zo groot dat er ook een aantal
boomgaarden ‘gedoneerd’ werden. In vijf
andere (hoogstam)boomgaarden is geplukt en
dat fruit werd gratis ter beschikking gesteld
aan de Heerlijkheid Vijfheerenlanden om te
worden verwerkt tot sap en stroop.
Vroeg op en storten
Op zaterdag 30 oktober was het zover dat de
kisten appels en peren klaargemaakt moesten
worden voor transport. Het is nog bijna
donker als zo’n 10 vrijwilligers zich verzamelen op Hoeve de Kruithof om het fruit,
dat 2 november op transport is gegaan naar

de Stroopfabriek Bleus, over te storten in de
grote transportbakken. De deuren van de
koeling gaan open en de eerste kisten worden
naar buiten gesjouwd om gecheckt te worden
op rotte appels/peren, voordat het overstorten
begint. In totaal worden 32 grote kratten met
de heftruck overgezet in de koelvrachtwagen
om op reis te gaan naar België. In de bakken
vele soorten fruit die op niet veel plekken
nog voorkomen. Wil je weten welke soorten
hoogstamfruit er allemaal rondom de Wiel van
Bassa staan en dus verwerkt worden in de
producten, kijk dan op:
www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl.

Heerlijkheid Vijfheerenlanden in de media
De afgelopen maanden september en oktober
werd in de (regionale) media aandacht besteed
aan de Stichting Heerlijkheid Vijfheerenlanden.
Er was een groot artikel in de Algemeen
Dagblad en Het Kontakt besteedde al twee keer
aandacht aan de plukdagen. In het Magazine
van het Zuid-Hollands Landschap verscheen
een artikel met eigen fotografie onder de titel
‘Rijp voor de pluk’. En er staan bijna wekelijks
nieuwsberichten op de website. Mocht je dit
allemaal gemist hebben, kijk dan op:
www.heerlijkheidvijfheerenlanden.nl/nieuws/
Help mee om te beschermen
Voor slechts € 15,= per jaar laat je zien dat je
het gebied rondom de Wiel van Bassa mee wilt
beschermen en de cultuurhistorische waarde
wilt behouden voor komende generaties. Meld
je aan als ‘beschermer’ op info@heerlijkheidvijfheerenlanden.nl of, als dat niet lukt, stop
een briefje in de bus op Noorderwoerd 54,
4145 NV Schoonrewoerd. Of trek één van
de bestuursleden aan hun jasje. Je bent dan
meteen ingeschreven voor de nieuwsbrief en
zo blijf je steeds op de hoogte!

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

Arendonk
Timmerwerken
John Arendonk
06 34 54 86 18
Tot slot
Alle vrijwilligers: bedankt voor de tomeloze
inzet die jullie dit najaar hebben laten zien. Ook
dank aan de eerste ‘beschermers’ die zich al
gemeld hebben naar aanleiding van de vorige
editie van de Klepper of de eerste nieuwsbrief
die we huis-aan-huis hebben verspreid. Hoe
bijzonder is het om te zien waar een relatief
klein dorp als Schoonrewoerd groot in is.
Ton Stek

Krachtig vakwerk,
scherp advies
john@arendonktimmerwerken.nl
Kortgerecht 36a
4145 NL Schoonrewoerd
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Jaap de Jong

Naam:
Adres: Amaliastraat 51.
Geboortedatum: 26 februari 1987.
Geboorteplaats: Schoonrewoerd.
Beroep: bedrijfsautotechnicus.
Getrouwd met: Astrid Klarenbeek.
Kinderen: 4 bonuskinderen en 1 bonuskleinkind.
8. Huisdieren: 3 kippen en 2 katten.
9. Hobby’s: klussen in en om het huis.
10. Leuk in je werk: onderweg gestrande
chauﬀeurs helpen.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: ’s nachts gebeld worden voor niet
dringende klussen.
12. Lievelingsmuziek: hardstyle, jaren ’80
muziek, rock.
13. Wat voor soort Tv-programma’s vind je
leuk/interessant: National Geographic.
14. Favoriete lectuur/boeken: Forza Utreg.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
skiën en wandelen.
16. Lievelingseten: barbecue.
17. Mooiste auto: VW Arteon.

18. Mooiste/leukste vakantieland: in de
zomer Italië en in de winter Oostenrijk.
19. Favoriete vakantiebesteding: skiën en
uit eten.
20. Wat vind je van politiek: een bende.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: AD op de telefoon.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: geboren en getogen.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: pannenkoeken bakken met
Koningsdag.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
terras van De Zwaan.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
garagedeur dorpshuis.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: bejaardenhuis om de laatste jaren op het dorp te
kunnen blijven.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: saamhorigheid.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
treuzelende mensen.
29. Waar ben je trots op: mijn vriendengroep.
30. Waar heb je spijt van: tijdens een
rondreis 600 km omgereden voor een paar
kansloze stenen!
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: mijn moeder omdat ze elke dag
mijn broodtrommel vult.
32. Wat is je hartenwens en waarom: in
goede gezondheid genieten van het leven.
33. Voor het laatst gehuild: bij het overlijden van een vriendin.
34. Leukste jeugdherinnering: boottocht
Liverpool – Utreg.
35. Droomvakantie: roadtrip Scandinavië.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: rapper
Donnie.
37. Waar maak je je boos over: bellen met
instanties.
38. Waar ben je blij mee: onze camper.
39. Waar heb je moeite mee: alleen klussen,
dingen alleen doen.
40. Welke hoop koester je: dat ik mijn leven
lang op dit dorp mag blijven wonen.
41. Goede eigenschap: behulpzaam.
42. Slechte eigenschap: ongeduldig.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: familie en vrienden.

44. Waar maak je je het meest zorgen
over: ik maak me niet zo snel zorgen.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: minder werken, meer genieten.
46. Gouden tip voor de Klepper: vooral zo
doorgaan.
47. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: als de garagedeur openstaat, ben je altijd welkom.
48. Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn:
betaalbare woningen voor de jeugd met
voorrang voor dorpsbewoners.
49. Vraag van Erwin Vink (50 vragen vorige
keer): Hoe ver ben je met je camper en
heb je er al reisplannen mee: de basis
is klaar. De eerste roadtrip Zuid-Europa
zit erop. Volgende wordt Noorwegen.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Mara LakerveldBroekhof
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe bevalt het op
het dorp?

Kosten:

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’

Het is herfst, het seizoen van de herfstkleuren
en herfstgeuren. En hoewel de lente de naam
heeft van het seizoen van de kleuren, vind ik
die prachtige, warme, zeer intense kleuren van
de herfst eigenlijk mooier. Ook de geuren zijn
in de herfst dieper, zwaarder dan in de lente,
ik houd daar zeer van. Herfst, het seizoen van
paddenstoelen, noten, stoofperen, stamppotten. Het enige wat ik een beetje jammer
vind aan de herfst… is dat daarna de winter
komt, maar ja, zo is het.
Zolang het onder de maatregelen i.v.m.
corona kan en mag, gaan we met jeugd en
volwassenen volop van de herfst genieten. Als
u aan een van onderstaande activiteiten wilt
deelnemen, controleer dan altijd even op de
website of alles nog wel gaat zoals we gepland
hadden. Want er is veel onzekerheid, helaas,
over wat er echt kan. Aan de plannen ligt het
niet:

€ 10,00 per kind, inclusief appelsap
en een koekje.

Zaterdag 8 januari:
Vogels in de winter en notenrekje maken.
We beginnen met een diapresentatie over
vogels in de winter. Daarna timmeren we een
houten rekje voor nootjes/pinda’s en maken
we een pindaslinger. Ook gaan we de vogels
achter de Schaapskooi bekijken.
Wanneer: Zaterdag 8 januari van 10-12 uur
en van 13 - 15 uur
Voor wie: Kinderen tot ongeveer 10 jaar,
alleen onder begeleiding van een
volwassene.
Neem zo mogelijk zelf een hamer mee.
Kosten:
€ 4,00 per kind, inclusief appelsap
en een koekje.
Aanmelden en info
Voor alle activiteiten geldt: We houden ons
aan de dan geldende regels. Opgeven bij C.
Kramer, per e-mail chr.kramer@outlook.com,
of tel. 0345- 619684. (Groot)ouders zijn altijd
welkom. De activiteiten vinden plaats in en bij
Natuurcentrum De Schaapskooi, Overboeicop
15 te Schoonrewoerd, uitgezonderd een
tweetal vogelexcursies.

Met de jeugd willen we in de kerstvakantie
aan de slag:
Donderdag 30 december:
Vogels in de winter en vetbollen maken
We gaan een diaserie bekijken over vogels in
de winter, daarna maken we vetbollen. Terwijl
de vetbollen uitharden, gaan we achter De
Schaapskooi op zoek naar vogels.
Wanneer: donderdag 30 december van 10–12
uur en van 13–15 uur.
Voor wie: Met name voor kinderen tot
ongeveer 10 jaar. Jongste kinderen
alleen onder begeleiding.
Kosten:
€ 3,00 per kind, inclusief appelsap
en een koekje.
Donderdag 6 januari:
Holenbroeders en nestkastje timmeren
We beginnen met een diapresentatie over
vogels die van nature in holen broeden en dus
graag gebruik maken van een nestkastje.
Na een korte pauze timmer je zelf een nestkastje in elkaar. Daarna gaan we kijken naar
de verschillende nestkasten die er hangen en
spotten we ook nog vogels.
Wanneer: donderdag 6 januari van 10-12 uur
en van 13–15 uur.
Voor wie: Voor kinderen vanaf 8 jaar, alleen
met een volwassene als begeleider.
Neem zo mogelijk zelf een hamer mee.

Voor volwassenen staat op het programma:
• Zo 21 nov: Paddenstoelenexcursie in het
Horsterwold bij Zeewolde. Info Bart de
Groot, tel. 06 40 33 98 72, mail: bdegroot4@
icloud.com. Vertrek 9:00 uur vanuit Vianen
• Zo 12 dec: Vogelexcursie naar de Flevopolder (Café de Oostvaarders vogelkijkpost, Knardijk 1) o.l.v. Eduard Polfliet. Info
tel. 06 52 09 56 22, mail: eduardpolfliet@
casema.nl. Vertrek 9.00 uur vanuit Vianen

Presentaties
Op donderdagavonden zijn er presentaties te
zien in De Schaapskooi. Maar let op: Alleen
met een groen signaal op uw Covid-paspoort
kunt u naar binnen. U dient een mondkapje
te dragen, tenzij u op een stoel zit. Omdat
de drankjes uitgereikt worden, zal de pauze
langer duren dan voorheen gebruikelijk was.
Als tussentijds de coronaregels anders worden,
melden wij dat op onze website:
www.natuurcentrum.nl
De avonden beginnen om 20:00 uur en zijn
rond 22:00 uur afgelopen. De zaal is open
vanaf 19:30 uur. Om uit de kosten te komen,
verloten we streekproducten en educatief
materiaal.
• Do 18 nov: Gerard de Laak – Vismigratie
van A tot Z (Aal tot Zalm)
• Do 02 dec: Hans Ringers – DUTCH WAVE,
het Nieuwe Tuinieren
• Do 16 dec: Fred de Gier – Yellowstone,
een wereld van contrasten

Na de zomer hebben we weer eens flyers
bij de mensen boven de 65 jaar door de bus
gedaan om te kijken of er nog meer personen
interesse zouden hebben om met de Open
Eettafel mee te doen. En dat had een leuk
resultaat, er waren de laatste keer 45 mensen
aanwezig, waarvan een aantal voor de eerste
keer. Hopelijk is het bevallen en zien we hen
met regelmaat terug.
De eerstvolgende Open eettafel stond gepland
op 18 november, maar na de afgelopen mededelingen van de regering, en mede door
het hoge aantal besmettingen in Schoonrewoerd, hebben we besloten om deze toch
geen doorgang te geven. Iedereen die zich
opgegeven had is al ingelicht. We vinden het
ontzettend jammer, omdat er nog maar zo
weinig over blijft.

Nieuws van het

Najaarsmiddag
Want helaas hebben we ook de najaarsmiddag
die de 10e november plaats zou vinden geen
doorgang kunnen geven. We hadden een leuke
quiz in elkaar gezet, en in de pauze zouden
we het interview met een aantal ouderen uit
het dorp door de Wintergasten laten zien, en
ook nog het interview met Wim Scherpenzeel,
maar bij de uitvoering daarvan zouden we niet
voldoende afstand van elkaar kunnen creëren.
We verschuiven deze activiteit door naar het
voorjaar, en zullen we u weer op tijd informeren.

Er is weer eens wat nieuws te melden van het
Ouderenkontakt, na een zomer waarin het
leek alsof we weer een beetje ‘normaal’ met
elkaar konden gaan.

Nieuwjaar
Dan rest ons nu nog een datum voor de altijd
goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst door te
geven, dat zal dit keer de 12e januari zijn. U
krijgt te zijner tijd nog een uitnodiging door de
bus waarmee u zich kunt opgeven.

Herfst, zoveel te doen.
Wees welkom,
De vrijwilligers van De Natuuren Vogelwacht De Vijfheerenlanden.

Ouderenkontakt

Ouderengym
Wat was het fijn om de Ouderengym de hele
zomer door te kunnen laten gaan. Mary van
Santen heeft aangegeven dat ze de administratie van het Ouderengym niet meer kan doen.
Deze is overgedragen aan Janny Verschoor.
Als u vragen hebt of wilt u zich opgeven kan
dat via 0345-641140 of bij Jolanda van Dijk:
06-12401480.
Open Eettafel
Hoe fijn was het toch ook weer om de Open
Eettafel te laten starten, weliswaar in de grote
zaal zodat we met voldoende afstand van
elkaar konden zitten, maar het was weer zo
lekker en gezellig om iedereen weer te zien.

We weten niet hoe de herfst en winter zullen
gaan verlopen ten aanzien van het Coronabeleid. Het is allemaal weer afwachten, intussen
wensen wij u goede dagen en blijf gezond!
Hartelijke groet,
bestuur Het Ouderenkontakt

Water als de bron van leven. We kunnen niet
zonder. Hier loopt schoon water zo uit de
kraan. Er zijn nog veel mensen op deze aarde
die schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen moeten missen. De Stichting Water for
Life zet zich al jaren in om daar verandering in
aan te brengen. We schreven er al over in de
vorige Kleppers. De Gereformeerde Kerk wil
die Stichting ondersteunen.
De diaconie van de Gereformeerde Kerk heeft
dit prachtige doel als jaarproject opgenomen.
“De opbrengst van dit project zal worden
gebruikt om op een school in een lage-inkomenswijk in Arusha, Tanzania, een waterleiding aan te leggen en toiletten te bouwen. Wij
gaan ons inzetten om zoveel mogelijk geld op
te halen waardoor er samen met het lokale
waterbedrijf water en sanitair gerealiseerd kan
worden op deze school.”
Dit project willen we onder de aandacht
brengen van ons hele dorp. Alle activiteiten zijn
toegankelijk voor alle bewoners van Schoonrewoerd. De doorlopende actie voor het project
Water for Life, de veiling van beloften loopt
geweldig goed. Schoonrewoerders en Schoonrewoerdse ondernemers bieden hun diensten
en/of producten aan en maken de opbrengst
over aan dit project.

gebakken, appelmoes, stoofpeertjes, jam en
soep aangeboden. Er worden sokken gebreid
en warme sjaals en mutsen. Het mooiste is:
zowel aan het maken als aan het kopen en
opeten/dragen wordt veel plezier beleefd.
Met de feestdagen in zicht wijzen we u graag
nogmaals op de kleine cadeaudoosjes, die u
zelf kunt vullen, maar die al een cadeau op
zich zijn.
Nieuw in het aanbod:
 Een taxirit met ClassCabServices, juist met
de feestdagen een veilig idee. Tot maximaal
30 km rond Schoonrewoerd wordt u gebracht
en gehaald naar een restaurant, naar een
dinertje bij vrienden, naar familie. Zie ook
het interview met Dave van der Veen, de
taxichauffeur.
 Of een avondje bioscoop in ‘De Watertoren’,
een uniek aanbod met hapje en drankje voor
twee personen. Schrijf in en geniet.
 Of een origineel T-shirt als Sint cadeau of
kerstcadeau. U levert de afbeelding aan of
overlegt daarover en de plotter van Ilona
gaat aan het werk.
Alle aanbiedingen en hoe u daarop kunt
inschrijven kunt u zien op: Kerkdienstgemist.
nl/Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd of door
de website te bezoeken: gkschoonrewoerd.nl
Als u zelf iets wilt doneren, dan kunt u terecht
op: www.waterforlife.nl/gkschoonrewoerd
Als u zelf iets wilt aanbieden: een dienst of een
product, stuur een e-mail naar: Veilingvanbeloften-gks@hotmail.com of doe een briefje in
de brievenbus op Julianastraat 38.
We hebben plannen om ook een fysieke veiling
op te zetten waar echt tegen elkaar kan worden
opgeboden, maar nu de corona besmettingen
weer toenemen, wachten we daar nog even
mee. Op dit moment is de stand op onze meter
de 3000 euro al gepasseerd. Fantastisch, doet
u mee?
In de volgende Klepper doen we weer tussentijds verslag en hopelijk kunnen we dan grotere
acties aankondigen. Ondertussen kunt u ons
ook volgen op onze eigen Facebookpagina:
Facebook Water for life Gereformeerde Kerk
Schoonrewoerd

Maresa knipt voor Water for Life
Elke week stelt een andere Schoonrewoerder
zich voor en vertelt wat hij/zij te bieden
heeft. Er worden maaltijden gekookt, taarten
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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
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Houtvoorraad
Bijna december, de eerste
nachtvorst in Nederland al
geweest. Misschien heeft u
de houtkachel al regelmatig
aan en geniet u net als bij
ons thuis van de heerlijke warmte. Ook in
Roemenië daalt de temperatuur en branden de
kachels. Veelal niet voor de gezelligheid, maar
meer als bittere noodzaak. Geen Cv-installatie
die ervoor zorgt dat het gehele huis behaaglijk
warm is en blijft. De kachel noodzakelijk om
het huis te verwarmen, om eten te koken, om
het douchewater op te warmen, om koffie te
zetten en om de was te drogen. En dat nu de
prijzen van het brandhout extreem hoog zijn
geworden.

Is het hout schaars of houden ze het schaars,
geen idee maar met een prijs van €65,- per
m3 is het voor veel gezinnen en alleenstaanden bijna onmogelijk om te zorgen voor
voldoende voorraad. Zo gaaf dat we als Hope
& Serve heel veel gezinnen kunnen helpen in
deze eerste levensbehoefte. Een aantal weken
geleden werd er circa 15m3 geleverd. Met deze
voorraad mogen we weer tientallen gezinnen
helpen. Is deze voorraad genoeg voor de hele
winter? Nee zeker niet. Helpt u mee?
Schoenendozen
Geweldig dat we bij zoveel scholen in de
regio ons verhaal mochten komen vertellen.
Waarom we in Roemenië werken, wat we
doen. Zo geweldig wanneer je de kinderen op
de scholen enthousiast mag maken om aan de
slag te gaan voor hun leeftijdsgenootjes. Als
de omstandigheden het toelaten en we welkom
zijn op de scholen hopen we in december weer
honderden kinderen blij te maken.

2022
Plannen genoeg, dat zeker wel. Wat we ook
willen gaan doen, een huis voor een familie,
het Missie huis, een oude boerderij die we voor
niets hebben gekregen, bruikbaar maken voor
het werk, families helpen met wat nodig is.
Het kinderwerk wat we graag willen uitbreiden
met een Roemeense kinderwerker. We kijken
met verlangen uit naar met welke mogelijkheden God ons verrast. We verwonderen ons
steeds weer over de financiële mogelijkheden
die er zijn. Zoveel dat we ontvangen, mensen,
bedrijven die betrokken zijn bij het werk van
Hope & Serve. We danken God voor alles wat
we mogen doen. We kunnen in deze tijd nog
reizen, mensen bezoeken delen en ontvangen.
We danken ook u voor uw betrokkenheid!

Oud papier
Ophaaldag 4de dinsdag van de maand:
2021
23 november
28 december

2022
25 januari
22 februari
22 maart
26 april
24 mei
28 juni
26 juli
23 augustus
27 september
25 oktober
22 november
27 december

Ook te vinden op de afvalkalender van Waardlanden. Bij vragen, bel 06 15352210

Ontwerp – aanleg - onderhoud

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag!

Vragen over uw bestaande of nieuwe tuin? Ik kom
graag bij u langs om samen de mogelijkheden te
bespreken. Neem vrijblijvend contact met mij op!
Groet, Lennart de Bruin

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093

www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

verf
behang
vloeren
raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies
Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam
T (0345) 63 22 66 E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl
I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

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

Vogels in de regio
Onze uilen

De bosuil broedt al in februari/maart en na 25
à 30 dagen klimmen enkele donzige kuikens
de kast uit terwijl ze nog lang niet kunnen
vliegen. Ze klimmen een beetje onbeholpen
door de dichtstbijzijnde takken en roepen om
voedsel (ook een bijzonder nachtelijk geluid).
Behalve het geluid zijn ook braakballen een
zekerheid van een bosuilenplek (deze liggen
vaak onder de roestplek).
Zelfs midden in het dorp zijn geschikte territoria voor bosuilen (enkele tuinen aan de
Dorpsstraat). Maar zeker ook in onze buitengebieden… Diefdijk, Kerkweg, Overheicop en
Kortgerecht.
Onderzoek dus eens of jouw locatie een
bosuilenkast zou kunnen hebben. Dan wil
de werkgroep ‘nestkasten‘ van de Natuuren Vogelwacht Vijfheerenlanden vast wel
adviseren over de kast en de plek. Oh ja…
vergeet niet in de avond en nacht rustig te
rijden op de dijken in verband met laag overvliegende uilen.
De Steenuil

De Bosuil
Weleens een mysterieus vogelgeluid gehoord
tijdens een mooie stille winternacht? Misschien
wel rondom je huis met grote tuin of in een
griendlandschap met knotwilgen?
Dat zou zomaar het verdragende ’oehoe‘geluid van een bosuil mannetje kunnen zijn.
En hoor je dan ook nog in de buurt het schelle
geluid… dan is dat het antwoord van de vrouwtjesbosuil.
Genoeg gebiedjes in deze regio om een keer in
de late avond op pad te gaan en even tijd te
nemen om te luisteren. Beetje lichtvriezend,
heldere nacht, volle maan misschien en dan…
de geheimzinnige bosuil.
Jarenlang heeft er een paartje in mijn tuin
gebroed (in kast) want dat is behalve knotwilgen en holtes in bomen een geliefde
nestplek. Elke avond bij de invallende schemering hetzelfde: groot alarm bij zangvogels,
want die hebben de bosuil in de smiezen. De
bosuil heeft zijn roestplek verlaten en gaat op
jacht naar voornamelijk muizen.
Ik zag de bosuil ook zo nu en dan overdag,
want als zangvogels de verborgen slapende
uil toch ontdekten, was er een tuin vol herrie.
Voor de bosuil is vluchten naar een andere
schuilplek dan de oplossing… paniek dus.

Afgelopen voorjaar zat er zomaar een steenuil
in de tuin en aangezien er volgens mij geen
bosuil was, dacht ik ‘Aha! Die mag blijven’ en
ik ben gelijk bij de Schaapskooi een kast gaan

halen. De steenuil is een weekje gebleven en
de speciale kast zit nog steeds onbezet in de
meidoorn.
De steenuil is onze kleinste uil met felle gele
ogen, houdt van kleinschalig cultuurlandschap
en boerenerven met genoeg variatie. Vliegt in
een mooie golvende vlucht naar zijn prooi of
een zitplaats (vaak een paaltje of muurtje).
Ook de steenuil kun je met een baltsroep ‘s
nachts horen ‘…kieuw…kieuw…kieuw…’ wordt
ook wel ‘keffen’ genoemd.
Behalve in een kast houdt de steenuil ook van
holtes in knotwilgen en oude (hoogstam) fruitbomen. De nestkastengroep telde dit jaar 41
jonge steenuiltjes.
De steenuil pakt voornamelijk muizen, maar
ook wel een (pech-)vogeltje, nachtvlinders,
kevers en wormen.
Als je tijdens een mooie voorjaarsdag op de
dijk fietst met zicht op knotwilgen in de uiterwaarden kan er zomaar een steenuil in het
zonnetje zitten.
En ook hier geldt: is je locatie geschikt, dan
is een kast een mooie aanwinst in tijden van
woningnood.

geholpen worden door in een open schuur
een speciale nestkast te plaatsen. Mocht
je een broedplek weten en ze hebben een
aantal jongen om voor te zorgen, ga er dan
maar even voor zitten in de schemering en je
gaat ze zeker zien. Ook in onze regio komen
kerkuilen voor.
Als het schemerig wordt, worden ze actief en
jagen ze in open land vooral op muizen. Als er
een heel goed muizenjaar is vaart de kerkuil
hier goed bij en vermeerderen de aantallen.
Afgelopen jaar een matig bestand, wellicht
door een lage muizenstand.
In 8 nestkasten waren er 30 jongen (nestkastengroep natuur en vogelwacht Vijfheerenlanden). Kerkuilen blijven graag in de buurt
van de broedplek, maar bij te weinig voedsel
gaan ze zwerven. Bij een strenge winter
hebben ze het heel erg moeilijk.
De Ransuil

De Kerkuil

De kerkuil is een mooie lichtgevederde uil met
een kenmerkende hartvormige gezichtssluier.
Ze komen voor in halfopen landschappen of
boerenerven en vestigen zich graag in open
gebouwen en schuren. Ze kunnen enorm

Deze uil is wat kleiner en slanker dan de bosuil.
Vooral de omhooggerichte oorpluimen en de
oranjegele ogen zijn kenmerkend. De ransuil
broedt niet in een kast, maar in oude nesten
van kraaien en eksters. Het aantal eieren is
afhankelijk van het aanbod veldmuizen… van
4 tot 8 eieren.
In de winter verzamelen ransuilen zich in de
buurt van voedselrijke gebieden. Je kunt ze
dan aantreffen in naaldbomen, coniferen en
taxus… ook in deze regio. Het kan zomaar in

een grote naaldboom in een nieuwbouwwijk
zijn… gewoon even in de boom kijken dus.
Soms zitten er wel 10 of meer!
De Velduil

en de vogelaarbuurman Rene. Uiteindelijk is de
oehoe liefdevol opgenomen door het uilenpark
De Paay in Beesd. Helaas, de oehoe was ziek
en heeft het niet overleefd… voorgoed een
uiltje knappen dus.
Sinds 1997 broedt deze
uil door extra bescherming weer in Nederland.
Vooral in Limburg (steengroeves) en rond Winterswijk zijn enkele bekende
broedgevallen.
Deze uil kan grote prooien
pakken en dat kan zomaar
behalve ratten en muizen
een grote vogel, zelfs een
andere uilensoort zijn.

De velduil is als broedvogel heel zeldzaam
geworden, onder andere door minder geschikte
gebieden en voedselaanbod. Houdt van open
terrein met lage vegetatie, vochtige moerasen duingebieden of gunstig boerenland met
lage vochtige ruigtes.
In 2014 was er een plotselinge grote toename
legsels door een veldmuizenpiek… zo waren er
in Friesland wel 53 paren!
Op de Waddeneilanden o.a
nog enkele broedparen en
elk jaar wanneer ik naar
Terschelling ga hoop ik
hem te zien in de Koegelwieck wat dus altijd een
broedgebied geweest is.
Helaas is de ontmoeting
alweer jaren geleden, hoe
ver ik ook om me heen
kijk. Maar ja, de wandeling
daar is ongekend mooi en
weids. In de jaren 70 weet
ik nog waren er regelmatige waarnemingen in
de Flevopolder en zelfs
zwervende vogels langs de
Zuiderlingedijk.
De Oehoe
Deze zomer zat er plotseling een oehoe in
de tuin van de familie Uppelschoten aan de
Kerkweg. Dan zie je dus zomaar de allergrootste uil vlakbij! Deze oehoe bleef rustig
zitten, zelfs op de arm van de eigenaar Gerard

Kijktip
Ga eens een bezoek
brengen aan uilenpark
DE PAAY in Beesd. Daar
kun je echt prachtige
uilen zien en je steunt het park ook nog.
En is er deze winter een windstille, lichtvriezende nacht met het schijnsel van een volle
maan over knotwilgen, grienden, eigen tuin of
boomgaard? Spits je oren en wie weet… hoor
je het spookachtige geluid…’hoe-hoe-hoehoeoeoee’

Volgende keer de laatste aflevering van
VOGELS IN DE REGIO
Tekst en illustraties
Bas Middelkoop
de-wetering@kpnmail.nl
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Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De Kraanvogel

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst
foutloos, helder en consistent!

Open:
di + za
10.00 – 17.00
en
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

Judith de Zeeuw-Hooijer
06-21441037
info@nauwkeurigtekstredactie.nl
www.nauwkeurigtekstredactie.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!

Dave van der Veen, taxichauffeur
Op één van de filmpjes voor het project
Water for Life van de Gereformeerde
Kerk kwam hij langs: de taxichauffeur
uit Schoonrewoerd. Wat mij trof: hij zat
er ontspannen bij, woonde pas kort in
Schoonrewoerd op de Akkerhof en kon
lekker praten. Dat zijn mooie ingredienten voor een plek in De Klepper.
Dave is niet ‘van hier’. Oorspronkelijk komt
hij uit Utrecht, woonde korte tijd in Woerden
en nu dus in Schoonrewoerd op de Akkerhof.
Petra, zijn vrouw, oorspronkelijk van Vianen,
vertelt lachend: “Steeds als we proberen uit
te leggen waar we wonen aan mensen op het
dorp komt dat zinnetje… ‘Oh, je bedoelt: waar
die Tesla staat…’ Zo bijzonder is dat tegenwoordig niet meer. Toch?” Ze wonen mooi. De
bungalow met hoge, ruime ramen aan de kant
van het groen, met een garage en uitzicht op
de boomgaard bevalt Dave en Petra zeer. Alles
in huis is gelijkvloers. “Fijn ook met het oog op
de toekomst.”
“Het is hier wel stil,” meldt Dave, “dat was in
Utrecht en ook in Woerden wel anders. Daar
moet ik echt aan wennen.” Toch hebben ze al
heel wat contacten gelegd met Ad de Jong in
de supermarkt, met Jaap en zo ook met Nel,
Gijs en meerdere bewoners in de naastgelegen
appartementen, met de plaatselijke bedrijven
voor de rolluiken en de tuin. Corona maakt het

‘inburgeren’ wat lastiger, maar het lukt wel.
Hopelijk komt er weer een jaarmarkt komend
jaar, dat helpt zo bij het opdoen van contacten.
We vertellen hoe dat bij ons ging, wij zijn
immers ook import. Wij werden meteen door
de buren (Bets en Wout Speyer) meegenomen
naar allerlei gezellige middagen en avonden
en voorgesteld aan familie en vrienden. We
kijken er nog altijd met veel plezier op terug
en gunnen dat Petra en Dave ook, want gezelligheid is zeer aan hen besteed en weten ze
ook snel te creëren. Dat laatste ervaren wij
tijdens het interview aan den lijve.
Op rollende wielen
Dat woord Corona valt in het gesprek. Wat
blijft dat toch een slepend iets. Ook voor
het bedrijf van Dave: als zelfstandig taxichauffeur merkt hij de invloed van het virus
stevig. “Ik breng -normaal gesproken- regelmatig mensen naar festivals, naar de stad
voor een avondje stappen, naar Schiphol voor
een vliegvakantie,… maar ja, als de festivals
worden afgelast, de cafés dicht moeten en
verre vakanties worden ontraden of helemaal
op slot worden gezet door de maatregelen, ja,
dat merk ik wel. Dat merk ik heel erg.” Dave
zit niet snel bij de pakken neer en is over de
toekomst niet somber. “Ik kom er wel uit. Net
als toen ik jaren geleden zonder werk raakte
en dit vak in ben gerold.”

Het is de opstap voor die vraag die ik al had
opgeschreven: “Hoe ben jij dan taxichauffeur
geworden?” Dave gaat ervoor zitten: “Ik ben
eigenlijk grafisch technicus en ik werkte in de
automotive industrie. We maakten etiketten
voor auto’s: waar de airbag zit en wat je daar
wel en niet mee moet doen, coderingen van
onderdelen, tekstetiketten bij brandvertragers, dat soort dingen. Die etiketten werden
gedrukt met grote zware metalen rollen, altijd
tillen en doen. Ik heb er mijn rug mee verpest.
Ja, en wat moet je dan? Ik had in mijn jonge
jaren ook al eens taxi-werk gedaan als extra
baantje, want we wilden trouwen en er moest
geld verdiend worden. Dat was mij goed
bevallen. Dus toen ik zag dat een taxibedrijf
chauffeurs zocht, ben ik overgestapt.” Dave
zijn ogen glimmen als hij hier is in het verhaal.
Hij geniet van het taxi-rijden.

Praten is mijn hobby
“Wat is er zo leuk aan taxi rijden, Dave?” Dave
zijn bril, op zijn voorhoofd, niet op zijn neus,
maakt een klein sprongetje als hij zijn wenkbrauwen vrolijk optrekt: “Ik houd van autorijden en van praten….” een brede lach onderstreept de logica. “Je weet vaak niet wat/wie
er in je taxi stapt/stappen. Dat vind ik dus
heel leuk: een gesprek beginnen, iemand een
beetje ‘ontdooien’, iemand het ook naar de zin
maken. Praten is mijn hobby. Over van alles:
het nieuws, waar mensen naartoe gaan, wat ze
hebben meegemaakt,….. Ik praat makkelijk.
En praten in een taxi gaat ook makkelijk. Je zit
naast of achter elkaar dus je kijkt elkaar niet
aan, dat is voor het gesprek best fijn.”

Ik knik, want ik herken dat bij het wandelen.
Dan loop je naast elkaar en kijk je ondertussen
om je heen, dat is voor een goed gesprek heel
helpend. Je staart elkaar niet zo aan, je kunt
even wegdraaien en wat langer denken over
wat te zeggen. “Dat je onbekend bent voor
de mensen die instappen is ook een voordeel,
dat neemt een rem weg. Soms zijn het leuke
verhalen en gesprekken, maar het zijn ook wel
eens verdrietige zaken.”
Dave vertelt over zijn tijd dat hij verstandelijk
gehandicapten reed. “Dan zaten we, plaagde
ik ze weleens door te zeggen dat de Sint
helemaal niet kwam dit jaar… Oei als ik dat
zei… grote verontwaardiging.”
Op een keer bracht hij een groepje oudere
dames naar Brabant. Op de A27 komen ze
in de file, echt stilstaan en dat langere tijd.
“We konden geen kant
op. We hebben heerlijk
zitten kaarten, echt pret
gehad. Je maakt er het
beste van.”
“Wat ik ook nooit meer
vergeet: ik reed een tijd
een doofstom meisje
van Loosdrecht naar
Amsterdam. Dat is lastig
praten. Mijn broer heeft
een doofstom dochtertje dus ik kan een
beetje gebarentaal, wat
hielp in de kennismaking. De eerste keer dat
ze meereed was ze stil
en gesloten. Maar toen
ik een paar gebaren
maakte, werd ze al snel
heel toegankelijk. Na
enige tijd werd ze echt
ondeugend, kneep ze in
mijn oor of tikte ze op mijn schouder ook om
even contact te maken. We hebben zo’n leuke
tijd gehad. Die paar gebaren, elkaar zien via
de binnenspiegel, heel bijzonder dat ze zich zo
opende.” Daarbij ook nog dolgelukkige ouders
omdat ze weten dat hun dochtertje in goede
en veilige handen is, onderweg naar school of
naar huis.
Dave heeft een heel aantal vaste klanten.
“Dat is gezellig, dan pak je het gesprek weer
op en praat je steeds even bij. In mijn taxi
wil ik dat mensen kunnen ontspannen. Voor
corona reed ik regelmatig een groep Indiërs,
die hier in Nederland werkten voor grote
zakelijke bedrijven. Dan vind ik het leuk om

hen te trakteren op Indiase muziek in de taxi,
even het gevoel van thuis. Kan je op Spotify zo
vinden. Dat vonden ze geweldig. Ze moesten
vanwege corona terug naar huis, maar ik heb
nog steeds contact met hen.”
Menig feestje wordt in de taxi nog even voortgezet op de weg naar huis, want ook dan zoekt
Dave op Spotify naar muziek die aansluit bij
dat feest. “Even die sfeer vasthouden. Leuk
hoor en ik houd van veel soorten muziek. Geen
probleem.”
Dave, kom je ons ook weer ophalen?
“Je weet van te voren vaak niet hoe je dag
of hoe je rit gaat lopen. Ik rijd ook voor een
grote Universiteit. Dan ontmoet ik weleens
een minister in de taxi. Ach, in de auto zijn dat
ook maar gewone mensen. Doordat ik soms
bijzondere schoenen draag, was de link naar
een andere minister snel gelegd in het gesprek
(zo divers kunnen de gesprekken zijn in de
taxi). “Dat heeft hij vast van mij afgekeken,
die schoenen,” grapte ik. Kort geleden bracht
ik nog een bekende cabaretière vanuit Utrecht
naar Schiphol voor een vakantie. Toen ze
uitstapte zei ze: “Dave, kom je ons ook weer
ophalen?” Dan heb je het goed gehad met
elkaar tijdens de rit. Dat zijn de leuke kanten
van het vak en dan weet je dat je tevreden
klanten hebt.”
Thuis is er altijd wel wat te vertellen. Daar
geniet Petra erg van. Zeker nu, want Petra
werkt veel vanuit huis en dan is het soms best
stil zo zonder collega’s. “Ik geniet erg van
Dave zijn verhalen. Ook overdag hebben we
best vaak even contact. Over hoe het op de
weg is. Over welke rit hij heeft of hoe laat hij
verwacht thuis te zijn, dat is ’s morgens lang
niet altijd duidelijk. Vaste werktijden zijn er in
het taxiwezen meestal niet bij.” Dave vult aan:
”Behalve de rij- en rusttijden, die liggen echt
vast. Overheidscontroles zijn streng en dat
snap ik, maar de concurrentie is moordend op
dit moment.”
Spaanse danseres
Hoe blijf je in balans als chauffeur in zo’n
hectische wereld? “Duiken,” zeggen Petra en
Dave bijna in koor “dat is onze grote hobby.”
Heerlijk onder water en dan kijken naar de
kleuren, vissen, krabben, kreeften, anemonen,
dat is pas relaxen. Duiken naar wrakken en
daar rondkijken. Duiken met vrienden en
samen mooie dingen zien en elkaar wijzen
op bijzondere dieren, koraal of andere zaken,
teveel om op te noemen. Dat kun je vooral

mooi in het buitenland: “We hebben aan nachtduiken gedaan in Egypte, zo mooi! Roofvissen
komen dan onder je zwemmen en profiteren
zo mee van het licht van je lamp. Ook op de
Filipijnen hebben we prachtige duikavonturen
beleefd. We gaan graag met een vaste vriendengroep. Dat is onze ontspanning.”
Zo jammer dat je dan nu met corona niet
weg kunt. Gelukkig is er in Nederland ook
wel mooi duikwater. De Oosterschelde en het
Grevelingenmeer bijvoorbeeld, maar zo mooi
als in het buitenland… “Weet je nog dat we…
de Spaanse Danseres zagen…,” ze roepen het
enthousiast tegelijk. Ik kijk verbaasd: nog een
hobby van hen, naar dansvoorstellingen gaan?
Nee, het blijkt te gaan om een naaktslak, fel
rood en zo elegant, ze gaat met name in de
schemer/nacht dansend door het water. Niet
in Nederland, helaas…
We praten nog wat door over water avonturen.
Wij zijn met onze zeilboot ook wel op de Grevelingen geweest, dat mooie heldere water. We
wijzen hen op de aqua-zoo in Leerdam, je kunt
er niet duiken maar je loopt langs prachtige
onderwaterwerelden. De overstap naar Water
for Life is nu maar een klein stapje.
Laat je rijden…
In het filmpje voor Water for Life biedt Dave
een taxirit aan. Met de komende feestdagen
voor de boeg is het een veilig en leuk idee
om met elkaar een hapje te gaan eten buiten
de deur en dan weer netjes thuis gebracht
te worden. Dave heeft een taxi-bus voor
maximaal 8 personen. Een luxe bus met leren
bekleding, uiteraard ook voor zakelijk- en
groepsvervoer, en een uitstekende geluidsinstallatie. Dave vertelt: “Er is een app (watkosteentaxirit.nl) waarop je heel makkelijk kunt
zien hoeveel een rit kost. Dat is de prijs ‘op de
meter’. Met vaste klanten maak ik vaak een
prijsafspraak, dan rijden we niet op de meter,
maar maak ik een vaste prijs. Dan weten we
allebei waar we aan toe zijn.” We vertellen
dat wij ergens in december een wijnproeverij
hebben en dan zou het natuurlijk wel heel fijn
zijn als we allebei kunnen proeven zonder nog
te hoeven rijden. ”Reserveer daarom tijdig de
taxi zodat ik geen nee hoef te verkopen (i.v.m.
rij- en rusttijden of reeds bestelde ritten).”
Class-Cab Service van Dave is ons en u graag
van dienst!
Jolanda & Hans Lemcke

Vlees te koop!
Op ons melkveebedrijf in Acquoy is plaats voor een aantal vleeskoeien. Dit
vleesvee is op ons bedrijf geboren en groot geworden. De hele zomer lekker
buiten gelopen en in de winter van goed voer genoten in de stal! Dit komt de
kwaliteit van het vlees ten goede.
Wie dit vlees wil proeven kan bij ons bestellen!
Alles is diepgevroren en verpakt per soort. Het vlees is verpakt per 2 lapjes en
gehakt per 500 gr.

Vleespakketten
5 kilo
-

pakket (€62,50)
2 kg gehakt
500 g tartaar
2,5 kg lapjes vlees
o Braadlappen
o Bieflappen
o Entrecote
o Sukadelappen
o Biefstuk
o Riblappen
o Soepvlees

10 kilo pakket (€120,-)
-> dubbele inhoud van 5
kilo pakket, voor €120,-

Vlees per soortt
Vl
Soort
Gehakt
Tartaar
Bieflappen
Sukadelappen
Braadlappen
Riblappen
Entrecote
Biefstuk
Soepvlees
Riblappen
Rollade

Prijs per kilo
€9,€10,€16,€16,€16,€16,€18,€21,€12,50
€16,€15,-

Hamburgers per stuk €1,25
BBQ hamburgers per stuk €1,-

De lapjes vlees worden
evenredig verdeeld over de
pakketten.

Heerlijk vlees bestellen?
Mail naar fam.j.oskam@solcon.nl of app 0623170575.
Geef bij uw bestelling aan wat (vleespakket of vlees
per soort) u wilt en de hoeveelheid.
U kunt de bestelling, op afspraak, afhalen in Acquoy!

~ Melkveebedrijf Oskam – Acquoy – fam.j.oskam@solcon.nl / 0623170575 ~

* Naam:
Jordi de Leeuw

* Leeftijd: 18 jaar
* Broers/Zussen: Nicky de Leeuw en
Denise de Leeuw.
* Hobby’s: Voetballen, uitgaan met
vrienden en gamen.
* School: Opleiding: Avans Hogeschool/
commerciële economie.
* Leukste vak op school: Bijna alles dat
met sales te maken heeft.

* Ik heb een hekel aan: Mensen die hun
afspraken niet nakomen.
* Mijn favoriete sport: Voetbal.
* Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon.
* Ik lust geen: Rauwe andijvie stamppot.
* Ik ben gek op: Al het andere eten.
* Ik word kwaad als: Dingen niet
volgens plan gaan.
* Een slechte eigenschap van mezelf:
Af en toe iets te fanatiek zijn.
* Mijn favoriete vakantie: Naar een
warm land samen met vrienden.
* Mijn favoriete muziek: Van alles, van
rap tot Nederlandstalig tot techno.
* Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Snapchat.
* Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse markt natuurlijk.
* Dit wil ik worden: Iets in de richting
van aftersales.
* Dit moet anders in het dorp: Kan
eigenlijk niet direct iets opnoemen.
* Tip voor jongeren: Gewoon lekker
jezelf zijn, dat is gek genoeg.
* Waar wil je zijn over vijf jaar?
Hopelijk mijn opleiding afgerond en
een leuke baan gevonden.
* Wat staat er op je bucketlist? Een
vakantie naar Amerika.
* Welke vraag uit deze lijst kan anno
2021 echt niet meer?* Heb je een suggestie voor een leuke
nieuwe vraag? Iets in de trant van zie
jij jezelf later nog steeds in Schoonrewoerd wonen?
* Mijn antwoord hierop: Als de mogelijkheid er is zal ik hier zeker willen
blijven wonen.
* Volgende vragen aan: Wouter Verhoef

Raadsel:

Is dat scheve huisje een bakhuisje?
Anneke wist mij ook niet precies te vertellen
wat het nou is geweest. Wel vertelde ze mij
dat het ooit gediend had als kunstobject voor
haar creatieve dochter Marjanne tijdens haar
opleiding aan de kunstacademie.
Wij dachten allebei wel dat het een soort
bakhuisje geweest zou kunnen zijn, gezien
de vuurplaats die er nog inzit, en de scheve
schoorsteen. Ze raadde mij aan om eens met
Teus van Weverwijk te praten, die had daar
zijn hele leven gewoond, tot hij een tijdje
terug verhuisd is naar het dorp.
Laat het nu toevallig zo zijn dat Teus vlak
daarop de bomen in onze tuin kwam snoeien,
iets dat hij als de beste kan, en dan ook altijd
even een bakkie koffie mee doet. Werkelijk
waar, als iemand iets wil weten over het
onderhoud van bomen, of over teenschillen
en de verschillende soorten, en over ‘oude
mensen’ uit het dorp, vraag Teus op de koffie,
want die weet nog zoveel te vertellen over
deze dingen.

Ik ben al bestempeld als een ‘nieuwsgierig
mens dat alles wil weten’, dat is voor een deel
wel waar, maar ik hoop dat het niet negatief
bedoeld is, want die nieuwsgierigheid is toch
vooral belangstelling!
Belangstelling in wat ik zie in mijn omgeving,
en verwondering over dingen die ik niet ken,
belangstelling in mensen die ik ontmoet, en
daarnaast houd ik erg van verhalen. Verhalen
die uit overlevering tot mij komen, zeker als
het bekende dingen en/of mensen zijn, die
vind ik boeiend en daar luister ik graag naar.
Zo heb ik mij al zo lang als ik hier woon afgevraagd wat dat scheve huisje in de tuin van
Teus en Anneke van der Heiden nou zou zijn.
Het ziet er zó oud en krakkemikkig uit, dat als
het zou kunnen praten waarschijnlijk heel veel
te vertellen had.
Daarom maar de stoute schoenen aan
getrokken en bij Anneke aangebeld. Hartelijk
als Anneke is liep ze gelijk met mij mee naar
het huisje, zodat ik het van dichtbij kon
aanschouwen. Een schatje! Liefdevol gestut
en bij elkaar gehouden door de familie Van der
Heiden.

Teus vertelde mij dat zijn grootouders dat
huisje gebruikten om warm water te maken
voor het klaarmaken van eten, en voor het
opwarmen van het water om de was te kunnen
doen.

Huizen hadden in die tijd immers nog niet
vanzelfsprekend warm stromend water, dus
moest het daar opgewarmd worden. Ook
werden er aardappelen, met schil, gekookt om
aan de varkens te voeren.
En toen kwam er een ondeugende schittering
in de ogen van Teus, het werd ook gebruikt om
de illegaal gestroopte palingen, die toen nog
volop in de slootjes achter hun huis en in de
Wiel voorkwamen, te roken.
Zijn blik gaf aan dat het mooie tijden waren
waar hij aan terugdacht, met warme en
gezellige herinneringen. Het is fijn om nu te
weten waar dat huisje ooit voor gediend heeft,
en zo mooi dat het er nu nog steeds staat,
waardoor er weer een verhaal verteld kan
worden.
Dank jullie wel Anneke van de Heiden en
Teus van Weverwijk, er is weer een raadsel
opgelost, althans voor mij!
Akkie Langerak

Kom jij ons
team versterken?
Bekijk de vacatures op
www.pvanleeuwen.nl

Het lijken de afgelopen dagen wel de ‘donkere
dagen voor kerst’. Gelukkig zitten we allemaal
warm en droog! Ik neem u graag even mee
naar de Noachschool. De basisschool van ons
prachtige, bruisende dorp Schoonrewoerd. De
maand december ligt voor ons, een gezellige
en mooie tijd. Maar ook bij ons op school
worden activiteiten afgeschaald en hebben we
veel te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Gezinnen gaan in quarantaine.
Sommige leerlingen zijn weken niet op school.
Toch gaat het onderwijs door.
Dit vraagt veel van de leerlingen, ouders en
leerkrachten. De leerkrachten geven les op
school in de groep en proberen via MS Teams
op de laptop de kinderen die thuis zitten toch
aan het werk te houden. Dit is echt topsport!
We kijken uit naar de tijd dat alle leerlingen er
weer zijn en we ‘gewoon’ les kunnen geven.
Ik neem u graag mee in onze belevenissen
en wens u allemaal een mooie en gezegende
decembermaand! Let op elkaar, vergeet
niemand, ook in ons dorp! Help ons mee om
ons motto waar te maken: Zorg voor iedereen!
En dan zijn er opeens twee locaties voor
de Noachschool…
Met ingang van dit schooljaar zitten niet
alle leerlingen meer in het gebouw aan de
Kerkweg. De jongsten van de school zitten in
de voormalige Regenboogschool aan de Noorderwoerd. Daar hebben ze het fijn met elkaar.
Het gebouw is in de zomervakantie door de
gemeente opgeknapt en in de laatste week van
de zomervakantie is alles verhuisd. Dat was
nog een hele operatie. We missen de kleuters
in ons gebouw aan de Kerkweg. Want zeg nu
zelf, een school zonder kleuters is als een fiets
zonder stuur… We missen de kinderen en de
collega’s. Toch maken we er met elkaar het
beste van, in het vertrouwen dat we binnen
een paar jaar weer allemaal bij elkaar zijn,
onder één dak. Intussen bezoeken we elkaar
regelmatig en proberen we veel met elkaar in
contact te blijven.

De voorbereidingen voor de uitbreiding van
de huidige Noachschool gaan verder. Begin
november heeft de gemeenteraad besloten
de grond van familie Middelkoop, achter de
school, aan te kopen. Dat is heel goed nieuws.
De huidige school zal verlengd worden en
uitbreiden met vierhonderd vierkante meter.
Momenteel is de school duizend vierkante
meter. Er moet nog veel gebeuren voordat
de uitbreiding klaar is; allerlei onderzoeken
(vleermuizen en archeologisch onderzoek)
en bestemmingswijzigingen. Ook moet de
gemeente een besluit nemen hoeveel geld
ze over hebben voor de uitbreiding. In deze
huidige tijden van ‘hand op de knip’ is dat
wel een uitdaging! Welke materialen worden
straks gebruikt voor de aanbouw? Het is
belangrijk dat het duurzame bouw wordt. Als
school zijn we de komende veertig jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. We willen dus
wel dat er degelijk aangebouwd wordt, om zo
niet voor verrassingen te komen staan in de
komende jaren. Toch vertrouwen we erop dat
het ‘allemaal’ goed gaat komen en dat we eind
2023 weer herenigd zijn met de kleuters en de
collega’s.
En zo komt er weer één locatie voor de
Noachschool aan de Kerkweg nummer
3a! Een tof vooruitzicht!
Nieuw logo voor de Noachschool
Na vele jaren ons vertrouwde logo te hebben
gehad, is er nu een ander logo gekomen. Op
het logo is de ‘vertrouwde’ duif te zien, de ark
en de regenboog.
De kleuren van de regenboog zijn de kleuren
van onze vereniging TriVia. De kleuren staan
voor leerlingen, leerkrachten en ouders. We
gaan ieder onze eigen weg, maar zijn tegelijkertijd met elkaar verbonden. Zo geven we
elkaar kleur, leren we van elkaar, ontdekken
we samen de wereld om ons heen en helpen
we elkaar een weg te vinden in het leven.
Het christelijk geloof is de gouden kleur die
onze gezinnen en school verbindt. Ieder kind
is uniek en heeft zijn eigen kracht, maar ook
zijn eigen uitdagingen. Het is onze taak om
elk kind te ondersteunen in zijn weg. Daarom
zorgen we voor een veilige schoolomgeving
waarin kinderen durven leren op hun eigen
niveau en met begeleiding en ondersteuning
die hierbij past. Zo bereiden we de leerlingen
voor op de wereld van morgen.
De ark staat voor het schoolgebouw, een
veilige plek voor de kinderen, die omsloten
wordt door de regenboog, het teken van Gods
trouw. De duif is onder andere het symbool
voor de leerlingen die vanuit de veiligheid

uitvliegen, hun toekomst tegemoet!
Het Ontdeklab
De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken op
vrijdagmiddag met het Ontdeklab. Dit zijn
lessen voor wetenschap en techniek, waar
het vooral gaat om ontdekkend en onderzoekend leren. De leerlingen zijn erg enthousiast!
Het Ontdeklab bestaat uit drie onderdelen,
waaraan leerlingen vier weken achter elkaar
werken. De onderdelen zijn uitdagend en de
leerlingen werken met opdrachtkaarten. Er is
een onderdeel programmeren van een robot.
Een andere groep maakt een film met een zgn.
Greenscreen. De leerlingen maken dan een
film en op het groene scherm op de achtergrond kunnen ze van alles projecteren. Zo
lijkt het net of de acteurs zelf kunnen vliegen,
boven op een vulkaan staan of een reis maken
langs bijzondere plaatsen op de wereld. En dat
allemaal gewoon terwijl je op school bent! Ook
is er een opdracht met stroom. Met behulp van
batterijen, schakelingen, klei (!) en stroomdraden kunnen de leerlingen pianospelen op
de laptop en kunnen ze hun eigen joystick
maken en met deze zelfgemaakte joystick een
spelletje op de computer spelen. U begrijpt
vast dat de leerlingen heel erg enthousiast zijn
over het Ontdeklab!
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 28 september 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

De vertegenwoordigers van de kerken 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. Veel leerkrachten waren
deze zondag ook naar één van de kerken in
ons dorp gekomen. Na afloop kwamen er veel
mensen naar het schoolplein van 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
en konden genieten van de najaarszon. 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, actie RUGZAK en schoolontbijt
Op woensdag 3 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 HGJB, met het
thema: Dankend doorgaan. (n.a.v.Genesis
8. De geschiedenis van Noach!) In verschillende kerken in ons dorp werd in de diensten

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 10 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 en
themaweek genomen: ‘Worden wat je wilt’.

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. Een aantal leerlingen
van groep 8 heeft bij onze
jongste leerlingen op de
Regenbooglocatie 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 rugzakken zouden
vullen met allerlei spullen
erin voor de kinderen in
Roemenië. Deze rugzakken
hebben we van de Kaasfabriek gesponsord gekregen.
En wat we beloofden hebben
we ook gedaan, mede
dankzij mensen buiten de
school die op Facebook
hadden gezien dat we de
Rugzakactie voor Hope en
Serve hadden. Afgelopen
maandag hebben Jan en
Marjan
120
rugzakken
opgehaald die ze met Kerst
gaan uitdelen aan onze leeftijdsgenootjes in Roemenië.
We zijn benieuwd naar de
verhalen.
Kerstviering 2021
Op D.V. donderdag 23 december is de kerstviering van de Noachschool. Waarschijnlijk in de
Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd. Dit
jaar kunnen er alleen leerlingen en personeel
bij de viering aanwezig zijn. Maar… op donderdagavond 23 december zenden we de kerstviering uit via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt
dus allemaal meegenieten. De viering begint
om 19.30 uur. Fijn om ook op deze manier met
elkaar verbonden te kunnen zijn!
Kerststukjes voor de ouderen
Tenslotte wil ik u alvast zeggen dat we op
donderdagMORGEN 16 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… We leiden in school
een nieuwe meester op: Meester Kees van
Leeuwen. Twee meesters op de Noachschool,
die allebei Kees heten…, maar we zijn blij
met een aanstaande mannelijke leerkracht.
Meester Kees heeft jaren gewerkt in het
bedrijfsleven, maar wil nu omscholen naar het
vak van leerkracht. Over een paar jaar hoopt
meester Kees zijn diploma te halen!
Rest mij u nog allemaal hartelijk te groeten,
mede namens alle juffen en een meester en
alle andere medewerkers van onze school,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Er is toekomst!

Die zekerheid gaan we uitwerken in de
kerstnacht-samenkomst
op
vrijdag
24
december. In deze onzekere tijden zo’n zekere
uitspraak doen, is gewaagd, dat realiseren we
ons. Toch durven wij dat aan. Wij hebben een
mooie boodschap, een wonderlijk verhaal met
u/jou/jullie te delen. De kern van dat verhaal
is: er is toekomst!

Hoe lastig het is om die toekomst te doorzien,
laten ook de voorbereidingen voor de
kerstnacht-samenkomst weer zien. Vorig jaar
moest uiteindelijk alles online, met slechts
enkele mensen in de kerk. We houden daar
dit jaar ook ernstig rekening mee. Gelukkig
kunnen we terugkijken op een mooi en
waardevol geheel van vorig jaar en met die
ervaring gaan we er ook dit jaar iets heel
moois van maken.
Kerstnacht samenkomst
Datum: 24 december 2021
Tijd: 21.30 uur
Plaats: vanuit de
Gereformeerde Kerk
In deze samenkomst zullen
bekende
en
onbekende
kerstliederen klinken.
Dominee Piet van Midden zal
het welkom en de gebeden
doen, Daan Damsteeg gaat
de overdenking vormgeven
en Ard Jan Kaan bespeelt het
orgel. Muzikanten en zangers
uit
Schoonrewoerd
gaan
meedoen aan deze kerstnachtsamenkomst van ons allemaal,
voor ons allemaal.
Voor
de
kerstnachtsamenkomst zoeken we elk
jaar naar een collectedoel dat
op een of andere manier ook
aan Schoonrewoerd of een
Schoonrewoerder verbonden
is. Dit jaar gaan we Isabelle
Langerak ondersteunen met
haar project voor de vrouwen
in
Afghanistan.
Isabelle
zamelt geld in om vrouwen in
Afghanistan een betere kans
op een onafhankelijk leven,
op een toekomst te geven.
Elders in deze Klepper vertelt
Isabelle daar meer over.

Houdt u de posters, uw brievenbus en
aankondigingen in de kerkbladen in de gaten,
daar zal bekend gemaakt gaan worden of we
in een kerkgebouw kunnen samenkomen.
En weet dat God in elk huis Zijn thuis vindt,
dus ook als we vanuit onze eigen huizen de
kerstnacht-samenkomst
moeten
beleven,
maken we er een mooi kerstfeest van. Er is
toekomst!
Wij hopen u allen op 24 december 2021 om
21.30 uur in de Gereformeerde Kerk of via
kerkdienstgemist.nl te ontmoeten en wensen
u een mooie kerstavond en Gezegende
Kerstdagen toe.
De kerstsamenkomst commissie

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

rewoerd. Omwille van een fijn einde van het
seizoen en blessurevrije zomer voor iedereen
werd in alle wijsheid besloten daar maar mee
te stoppen.
De clubkleuren van HSSC’61 zijn oranje en
zwart. Dit zal ook de niet-voetballiefhebber
herkennen van de trainingspakken die de
jeugd draagt wanneer deze richting Het Plein
fietsen.

HSSC’61 had nog geen plekje in de Klepper.
Als de voetbalvereniging van Hei- en Boeicop
en Schoonrewoerd (en uiteindelijk ook van
Leerbroek en een beetje Nieuwland en Zijderveld) is het tijd om dat plekje te claimen. Met
ingang van deze editie van de Klepper zullen
wij u steeds een update verschaffen van het
reilen en zeilen op Sportpark Het Plein.
Nu kan het zijn dat u als inwoner van ons
prachtige dorp niets met voetbal heeft
en dus HSSC’61 niet kent. Ook kan het
zijn dat u wel een bevlogen voetballiefhebber bent, maar u voor u moverende
-en voor mij onverklaarbare redenenniet voor de voetbalclub van uw woonplaats, HSSC’61, heeft gekozen. Dat
kan en mag. Graag trap ik daarom in de eerste
editie af met een voorstelrondje.
HSSC’61 is opgericht in, jawel, 1961. Toen als
HSV’61. In deze periode ‘na de oorlog’ kwam er
weer ruimte voor vertier en werden veel voetbalverenigingen opgericht. Enkele enthousiaste
Heicoppers meenden dat ook te moeten gaan
doen. Voor de mooie details van de eerste jaren
verwijs ik u naar ons jubileumboek. Eind jaren
60 ondernamen ook de Schoonrewoerders
pogingen een club op te richten. Na een tijdje
aanmodderen achter de melkfabriek werd er
besloten samen te werken met de Heicoppers.
De Hei- en Boeicop Schoonrewoerd Sportcombinatie werd de nieuwe naam. De heren van
toen legden hiermee de fundering voor de
vriendschapsband tussen deze twee dorpen
die tot op de dag van vandaag nog bestaat.
Veel vriendschappen tussen Schoonrewoerders en Heicoppers vinden hun oorsprong op
‘de voetbal.’ Naar verluidt werd er vroeger
aan het einde van het seizoen nog afgesloten
met een wedstrijd tussen Heicop en Schoon-

HSSC’61 telt momenteel 15 jeugdteams
(waarvan 5 meisjesteams) in KNVB-competitieverband en nog een enthousiast ploegje
peuters dat op zaterdagmorgen voetbalt. In
de senioren zijn er 7 heren seniorenteams en
2 vrouwenteams. Dit hele gezelschap vereist
nogal wat organisatie, hiervoor zijn gelukkig
veel leden ook als vrijwilliger actief in de organisatie, op en langs de velden of in en rond de
kantine.
Het seizoen sluiten we elk jaar af met een
feestweek met sportactiviteiten en feestavonden voor jong en oud. Een begrip
daarin is de sportdag voor de jeugd,
maar ook de playbackshow en de beide
feestavonden mogen zich al jaren
rekenen tot publiekstrekkers in de
regio.
Corona en met name de maatregelen
gooien al een seizoen of twee roet in
het voetbaleten. Op het moment van
schrijven is ons weer verteld dat ons fraaie
complex niet meer toegankelijk is voor publiek.
Dit is lastig voor een voetbalvereniging. Primair
richt HSSC’61 zich natuurlijk op de spelende
leden en hun sportieve plezier en prestaties,
feit is dat voetbal ook een publieksport is. Een
middag naar het Plein om de verrichtingen van
het vlaggenschip of een van de andere teams
te aanschouwen langs de lijn of vanaf het
terras en de wedstrijd evalueren in de kantine
is een begrip in de lokale regio. Een middagje
uit, wat nu even niet meer kan.
Tot zover een korte introductie en wellicht
kennismaking van HSSC’61. Voor de lezers die
bekend zijn met HSSC’61 misschien een beetje
flauw. Ik hoop voor de minder bekenden dat
het uw interesse heeft gewekt.
Ik wens u alvast een hele fijne winterstop,
feestdagen en jaarwisseling.
Tot snel op Het Plein!
Frank Lakerveld
Voorzitter HSSC’61

Sinterklaas 2021

Oranjevereniging
De dagen worden kouder dus wij als
Oranjevereniging krijgen zin om nieuwe
plannen te gaan bedenken voor het komende
seizoen. Nu ik dit zo schrijf denk ik ook gelijk:
Hoeveel programma’s moeten we bedenken
voor Koningsdag? Al vaker heb ik geschreven
we hopen dat het doorgaat, maar dan toch
weer een alternatief programma. Wij gaan
gewoon weer leuke activiteiten bedenken
en misschien gaat het door of moet er iets
aangepast worden... we gaan het zien. Het
is wel zo dat je er erg creatief van wordt. Nu
een overzicht van onze activiteiten rond het
Sinterklaasfeest.
Speculaasverkoop
De tijd van speculaas kwam weer in zicht in
de week van de herfstvakantie. We bestelden
onze speculaasvoorraad en regelden een
paar vrijwilligers om met ons de speculaas in
te pakken. Dit is altijd een gezellig avondje.
We hadden veel lol en al gauw was alles
ingepakt en bezorgd bij de mensen die het
voor ons gingen verkopen. Er bleek een hoop
animo voor onze speculaas te zijn: er werden
bestellingen gedaan van ver buiten ons dorp.
Maar geen nood wij bellen gewoon even en er
komt nieuwe voorraad.
Wij bedanken iedereen die ons geholpen
heeft met de verkoop. En natuurlijk ook alle
kopers bedankt want zonder jullie kan het
Sinterklaasfeest niet doorgaan.
Sinterklaasfeest
De coronacijfers gingen voor dit kinderfeest niet
de goede kant op. Wat nu? Want Sinterklaas
komt altijd, met of zonder corona. Dan maar
weer iets bedenken, want een pietendisco...
nee helaas dat gaat hem niet worden. En een
grote ontvangst op het dorpsplein met alle
inwoners uit Schoonrewoerd, nee dat kan ook
niet de bedoeling zijn.
Dus hebben wij er voor gekozen om Sint te
vragen of dat hij geen zin had om een hele
dag in ons mooie dorp te verblijven. Natuurlijk
wilde hij dat en zijn pieten ook! Sint vond het
wel fijn dat we zorgden voor een veilige afstand
voor hem, want hij kon geen corona oplopen
in deze voor hem zo drukke tijd. Het werd door
ons geregeld en de kinderen met hun ouders

werden in kleine groepjes verwacht. De tafels
en stoelen werden klaargezet en alles was
klaar voor deze hele dag. Voor alle kinderen
die zich hadden opgegeven hadden de Sint en
zijn pieten een mooi cadeau meegenomen en
een heerlijke zak met pepernoten.
Om 13.30 uur maakte de Sint met zijn pieten
een rondrit door het dorp. Daarna ging het
programma verder. De oudste kinderen keken
naar een leuke film onder het genot van
limonade en chips. Aan het einde was er ook
voor hen een leuk cadeau en pepernoten.
Wij en natuurlijk Sinterklaas en zijn pieten
hebben een geweldige dag gehad in ons leuke
dorp. De Sint heeft nog een boodschap voor de
kinderen: Hij komt graag volgend jaar weer!
Lampionnenoptocht
Elk jaar op de verjaardag van prinses Beatrix
houden wij onze Lampionnenoptocht. Ook dit
jaar willen we dat doen, maar deze activiteit is
wel onder voorbehoud hoe het dan gaat met
de maatregelen.
Wij hopen dat het door kan gaan op 31
januari. De optocht start om 18.30 uur vanaf
het dorpsplein. Heeft u geen lampion en wilt u
toch meedoen? Dat is geen probleem: bij het
standje van de Oranjevereniging op het dorp
zijn die avond lampionnen te koop. Na afloop
is er voor iedereen warme chocolademelk of
een bekertje limonade. Hopelijk tot de 31e!
Rabo clubkas campagne
Wij willen iedereen bedanken die op ons
gestemd heeft. Er is een mooi bedrag
opgehaald namelijk 524,60 euro. Voor dit
bedrag kunnen wij weer een hoop leuke
activiteiten organiseren. Hartelijk dank.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een
goed 2022 toe en hopen jullie in het nieuwe
jaar weer bij onze activiteiten te kunnen
ontmoeten.
Hartelijke groet,
Agnita, Rik, Lia, Francis, Anne en Anca

Sinterklaas 2021

Praat uit de Raad
Asielzoekers

Zeker sinds de onrust in Afghanistan staat het
thema asielzoekers nadrukkelijk in het nieuws
en op de agenda van de gemeenteraad. Wat
heeft de gemeenteraad daar nou mee te
maken, zou je misschien denken? Nou, best
wel wat en dat zit zo.
Asielzoekers komen in eerste instantie via
de vreemdelingenpolitie terecht bij een van
de opvangcentra (AZC) zoals Ter Apel in
Groningen of Budel in Brabant. Daar start de
procedure waarin wordt nagegaan of deze
asielzoeker in aanmerking komt om te worden
toegelaten tot Nederland.
Aan het eind van de procedure zijn er drie
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat
er een verblijfsvergunning wordt afgegeven.
Dan wordt de aanvrager een statushouder.
Tweede mogelijkheid is dat de asielaanvraag
wordt afgewezen. Dan moet de aanvrager
binnen enkele maanden Nederland weer
verlaten. Derde mogelijkheid is dat men meer
tijd nodig heeft voor de beslissing, waardoor
een verlengde asielprocedure volgt.
Mensen mét een verblijfsvergunning, de
statushouders dus, hebben recht op asiel in
Nederland. Dat betekent dat er woonruimte
gevonden moet worden, dat gestart moet
worden met inburgering en met het zoeken
naar werk. Voor de groep statushouders heeft
elke gemeente, dus ook Vijfheerenlanden, de
plicht om elk jaar een bepaald aantal mensen
op te nemen. In 2020 moest Vijfheerenlanden
39 statushouders huisvesten. Dat aantal loopt
momenteel op en over het hele jaar 2021 zou
Vijfheerenlanden voor zo’n 90 mensen voor
woonruimte, inburgering en werk moeten
zorgen. In de toekomst zouden dat er best nog
wel eens méér per jaar kunnen worden.
In de gemeenteraad is dit een stevige discussie,
want waar zou dat dan moeten gebeuren? En
hoe dan?

De huidige hoeveelheid huizen is al niet
genoeg voor de vraag! Moeten we ze wel in
huizen onderbrengen of kunnen we ze beter
als groep ergens laten wonen? Waar dan, hoe
dan? Alle nationaliteiten bij elkaar? Wat kan
er gebeuren aan de inburgering en door wie?
Vaak gebeurt dat dankzij de inzet van vele
vrijwilligers, maar ook dat is niet eenvoudig.
Momenteel wordt dit nog eens extra moeilijk
omdat de asielzoekers die géén verblijfsvergunning hebben gekregen -en dus zijn
afgewezen- eigenlijk moeten vertrekken uit
Nederland, maar dat niet doen. In cijfers zijn
er landelijk zo’n 1200 mensen die te horen
hebben gekregen dat ze géén asiel krijgen,
zouden moeten vertrekken, maar nog wel
blijven wonen in de asielzoekerscentra. Terwijl
deze plekken erg nodig zijn voor de nieuwe
aanvragers. Om toch voldoende plaatsen te
krijgen doet de Rijksoverheid nu een beroep
op de gemeenten om voor extra opvang te
zorgen. Vandaar ook de toename in aantallen.
In de gemeenteraad is wel duidelijk aangegeven dat we ons willen en moeten beperken
tot statushouders en géén opvang kunnen en
willen bieden aan aanvragers die (nog) niet
gescreend zijn. Dat is een te hoog veiligheidsrisico, volgens de gemeenteraad. De opvang
van statushouders is al erg moeilijk en vraagt
veel van zowel de gemeente als ook van vrijwilligers die de opvang en inburgering op zich
nemen en ook van alle inwoners van onze
mooie gemeente. In de gemeenteraad hebben
we daar zeker aandacht voor!
Vriendelijke groet,
André
Adres: M.E.L. Westenburgstraat 13
Telefoon: 0654318395
E-mail: a.vd.leest.vvd@vijfheerenlanden.nl
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Wandelen in een sprookje
Ik ben nog van de generatie van de zwart-wit
televisie. We keken Pipo de clown, Swiebertje
en het woensdagmiddagprogramma met
onder andere Gompie op een klein schermpje
in een mooie houten kast in zwart-wit. En toch
is in mijn geheugen alles in kleur. Pipo met
een geel geruit jasje en Swiebertje veel in
jagergroen en bruin met een iets rood getint
mutsje. Voor deze wandeling ga ik hopen dat u
dat ook kunt: kijken naar zwart-wit, maar in je
hoofd de kleuren invullen. Want nu in de herfst
is dat kleurenspel zo overweldigend mooi. En
als ik dan toch een beroep doe op uw voorstellingsvermogen, dan meteen maar goed: het
wandelavontuur van deze keer is een sprookje.
Doe uw best en zet al uw fantasie in…
Er waren eens… aan een weggetje vlakbij een
klein dorp twee huisjes. Ze staan naast elkaar.
Elk huisje heeft een tuin, kleine ramen, veel
vogelvoer-plekken en een zitje tussen het
groen. Het ene huisje heeft een groene deur
en het andere een bruine. Achter die deuren
woont in elk huisje een echtpaar, heel traditioneel: (sorry, het is niet anders) een man met
een baard en een kleine vrouw, in elk huisje
zo’n stel.
De mannen met de baarden, grijze baarden,
knutselen graag: grote karweien en kleine
pruts-priegelwerkjes. Daar wordt dan veel bij

ze linksaf. Hier valt meer zon op het pad en op
het bos. Het is er droger, minder hoedjes op
steeltjes en bolletjes die wolkjes uitblazen als
je ze aanraakt.
Toch blijven ze bukken en wijzen. Ze zien
zoveel: nog een boterbloem, felgeel, de
afdruk van een hondenpoot, de prent van
een ree…. Boven hen vliegt een groep ganzen
luid gakkend naar de andere kant. Een grijsblauwe reiger kijkt verstoord op van haar spiegelbeeld in het water en besluit de vleugels
uit te slaan. Met trage wiekslagen verdwijnt ze
over het weiland.

gepraat, gebromd en gemopperd, maar altijd
is er voldoening als de klus weer geklaard is.
Meestal eindigt dat met een kop koffie of thee
en daarna ieder in zijn eigen huis, in zijn eigen
stoel… een dutje.
De kleine vrouwen zijn, naast heel veel andere
dingen, wandelaars. Ze lopen vaak, dagelijks is
het streven. Een rondje dichtbij huis. Vandaag
een rondje verder weg. Eerst op de fiets, ze
rijden hun weggetje uit, eerste pad rechts:
een laan met hoge, ruisende bomen. De gele
blaadjes lijken wel vlammetjes in de lucht en
ze dwarrelen zo vrolijk naar beneden. De fietsbanden laten de bladeren kraken en ritselen.
De fietsers worden er vrolijk van: ze neuriën
een liedje en rinkelen bij het refrein met de
fietsbel.
Halverwege de laan is een gebouw met een
rieten dak. Daar laten ze de fietsen achter.
“Kijk eens daar…” jawel, ze zijn er niet voor
niets. Wat ze zoeken is er nog. Op steeltjes
met een breedgerande hoed, als bolletje
met een gaatje in het midden waar een grijs
wolkje uit poeft als je ze aanraakt. In allerlei
kleuren: wit, bruin en grijs, maar ook geel
en zelfs paars! Samen lopen ze door het hek,
speurend, elkaar wijzend op iets links, op iets
rechts, op iets… Ach kijk daar dan op die paal!
“Het lijkt wel een mannetje met een hoed,”
lacht de een. ”Nee, een vrouwtje met een
dansrok, “grinnikt de ander. Oh, ze hebben
zo’n plezier. “Kijk hier is een hapje uit! Wie
zou dat gedaan hebben?” “Ach en deze…. Kijk
dan: een hele stapel rokjes!” Ze lopen almaar
verder tot bij de sloot aan het eind, daar gaan

Als jonge meisjes-vrouwen stappen de twee
verder. Laarzen door de bladeren en lekker
door de plassen. Het gevoel van 5 zijn…
heerlijk onbezorgd, even is het er, even mag
het. En net als vroeger worden ze hongerig
van de buitenlucht: tijd voor even zitten op
een bankje met een appel en een kopje thee.
Het is stil op het plekje waar ze zitten. “Wat
maakt appel kauwen een herrie in je hoofd…”
smakt de een. Ze stoppen met kauwen en
luisteren weer even… daar rechts schuifelt iets
tussen de bladeren onder de bomen.
Ze zien het tegelijk: iets roods,… het rent…
duikt onder een blad weg… “Wat zag ik nou…?”
fluistert de een. “SSttt,” maant de ander,
“volgens mij zag ik een blauw jasje….” “Nee,
een zwart petje, joh…”“Ook iets met rood,
hoor, en een glanzend oog….” Ze turen en
kauwen heel, heel zachtjes.

Dan gaat de telefoon! RRRRRRIIINNNNNGGGGGG. Heel hard, heel schel… ze
schrikken ervan. En zij niet alleen. RRRTTTT
klinkt het links en KRRAKKK aan de rechterkant, er vlucht van alles weg. Op pootjes, met
vleugels, zo snel als ze kunnen. Zo jammer.
“Waar zitten jullie toch?” vraagt een stem
door de telefoon. “In een sprookje…” zeggen
de vrouwtjes in koor en ze glimlachen
geheimzinnig.
Jolanda Lemcke

Collecte Kerstnachtsamenkomst naar Afghanistan
De meest iconische nieuwsfoto’s uit het jaar
2021 zullen ongetwijfeld de beelden zijn van
volgepropte vrachtvliegtuig waarin in augustus
van dit jaar vele mensen het door de Taliban
ingenomen Kabul weten te ontkomen. Een
van de mensen die op dat laatste moment uit
Kabul geëvacueerd kon worden in een Brits
evacuatievliegtuig is de in Schoonrewoerd
geboren en opgegroeide Isabelle Langerak
(30). Ze werkte sinds 2016 voor de Britse
ontwikkelingshulporganisatie Afghanaid en
leidde door het hele land projecten waarin
Afghaanse vrouwen leerden lezen, schrijven
en economische zelfstandigheid. Zij maakte
zelf ook zo’n evacuatiefoto in het luchtruim
van een vliegtuig.
Inmiddels werkt Isabelle vanuit Den Haag voor
Cordaid en probeert zo vanuit Nederland de
Afghaanse bevolking te ondersteunen. Onlangs
hield ze een kleine kledinginzamelactie voor
bekenden die ook vanuit Afghanistan naar

Nederland waren overgekomen maar geen
warme kleding hadden. Dat werd, mede door
de Facebookactie van haar moeder Akkie
Langerak een doorslaand succes.
De opbrengst van de collecte van de
Kerstnachtsamenkomst, georganiseerd door
de kerken van Schoonrewoerd, (dit jaar is
het in de gereformeerde kerk) gaat jaarlijks
naar een Schoonrewoerds doel of iets wat met
Schoonrewoerd te maken heeft. Voor dit jaar
is besloten om een Afghaans doel te steunen,
uitgezocht door Isabelle. Op het moment
van het verschijnen van deze Klepper is het
specifieke doel nog niet bekend. Maar dat zal
op 24 december zeker bekend zijn.
Gijs Kool

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

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
WOORDZOEKER 142
Zoek de woorden in de woordzoeker hiernaast. Alle richtingen zijn mogelijk. De letters
die overblijven vormen
de oplossing.
Antwoord puzzel 141:
Appels en peren uit eigen tuin
smaken lekker
De prijswinnaar is:

FABIAN WAALBOER

Berkstraat 12, Leerdam
Gefeliciteerd!
Je prijs wordt
thuisbezorgd.

WIN EEN CADEAUBON
VAN MASSAGEPRAKTIJK
MAGREET KLIJN
Van een nekmassage tot uitgebreide
sportmassage tegen bijvoorbeeld een
blessure.
Stuur vóór 1 januari 2022 het antwoord
op naar puzzel@dorpskrantdeklepper.
nl met uw naam en adres en kijk in de
volgende Klepper of u de winnaar bent
geworden!

Vul hier je oplossing in:

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

Wij staan iedere maandag van 08:00uur tot
18:00uur op het kerkplein van Schoonrewoerd.
Verder zijn we te vinden in:
Bodegraven, Kockengen, Nieuwveen, Zegveld,
Aalsmeer en Maurik

Tel: 06-54950104
E-mail: pietverkroostkaas.nl

Nieuws van de Dorpsvereniging
Het laatste nieuws en berichten van het bestuur van DVS
Op weg naar de laatste maanden van - wederom
- een bijzonder jaar de nieuwsberichten
vanuit het bestuur van Dorpsvereniging
Schoonrewoerd.
Speeltuin Schoonrewoerd Oost
Goed nieuws! We kunnen na lang wachten en
overleggen nu eindelijk aan jullie laten weten
dat we akkoord hebben gekregen van de
gemeente op de begroting voor de speeltuin.
Dit betekent dat alles nu financieel rond is
en we de schop in de grond kunnen gaan
steken. De volgende stap naar realisatie van
de speeltuin kan worden gezet.
Wij hadden de hoop dat de speeltuin er nog dit
jaar zou komen, maar dat was iets te enthousiast. Om te beginnen bleken er vanuit de
gemeente veranderingen in ons ontwerp te
zijn doorgevoerd. Toen we het nieuwe ontwerp
onder de loep namen, kwamen we erachter
dat dit meer zou gaan kosten, plus waren er
een paar elementen uit gehaald die juist met
het oog op veiligheid voor spelende kinderen
waren bedoeld. Aangezien er geen uitleg
bij zat, onze wijkambassadeur weg is en de
wijkambassadeur die zich hiermee bezighield
ziek was, moeten we dus nog een keer terug
naar af en met de gemeente om tafel. Je zou
haast denken: Murphy’s Law, maar we geven
niet op.
We weten dat ook aannemers op dit moment
erg vol zitten met werk, dus wordt het 2022
voordat de speeltuin er staat. Maar toch, hij
komt er en dat kunnen we nu met zekerheid
zeggen. We zien uit naar het moment waarop
de loonwerkers de grond kunnen gaan voorbereiden op de komst van de speeltoestellen.
Deelname online informatie en meedenkcafé ‘van dromen naar doen’
Ad de Jong bracht ons op de hoogte van een
online meedenkcafé waar we in contact konden
komen met verschillende organisaties in de
regio die mee willen denken (en soms ook
mee willen financieren) over goede en nuttige
ideeën om de buurt te verbeteren, alsook te
verduurzamen en het sociaal contact tussen
bewoners te verbeteren.
In het kader van de komst van ‘Schoonrewoerd
1000 jaar’ leek ons dit een heel geschikte plek
om online aan te schuiven. Marga en Rianda
hebben deze avond bijgewoond en dat heeft

ons goede en leuke ideeën opgeleverd. We
kunnen heel wat hulp gebruiken voor het
organiseren van een feestjaar ter ere van het
1000-jarig bestaan van Schoonrewoerd. Uit dit
online overleg is al gelijk een fysieke afspraak
geboren met Martijn Plomp van ‘Leefbaarheid
voor Kleine Kernen’. Op 25 november zullen we
met hem om de tafel gaan om onze ideeën te
bespreken. We zijn benieuwd naar de uitkomst
van dit gesprek. We bedanken Ad voor deze
tip.
Alweer ‘tags’ op het kunstwerk van de
kinderen in de tunnel
Helaas, helaas, helaas hebben onze inspanningen en de gemaakte kosten voor de
reparatie van
het kunstwerk in de tunnel weer een ‘creatieve
gast’ geïnspireerd om zijn of haar ‘tags’ toe te
voegen aan het werk van de kinderen van de
basisschool. Onbegrijpelijk, frustrerend voor
ons en zeer teleurstellend voor de kinderen
die trots zijn op hun werk. De dader zal zich
waarschijnlijk niet melden, maar mocht er
iemand een bruikbare tip hebben kunnen we
overwegen om aangifte te doen.
Een locatie voor de Knarrenhof
Na een 3e artikel over de Knarrenhof in de
vorige Klepper hebben wij nog meer aanmeldingen ontvangen van geïnteresseerden voor
deze woonvorm. Ook de belangstelling van het
aantal thuiswonende jongeren groeit. Dat laat
ook zien dat het lastig is voor starters om een
passende en betaalbare woning te vinden.
Voor het einde van dit kalenderjaar zullen we
de aanmelders informeren over de vervolgstappen. En zoals eerder gemeld: het is in
ieder geval wel duidelijk dat het een kwestie
van een lange adem gaat worden. Een verkenning van mogelijke locaties is in ieder geval
de volgende stap. Reacties zien wij graag
tegemoet op dorpsverenigingschoonrewoerd@
gmail.com
Plaatsen van de kerstboom op de Brink
voor de kerk
Bij het schrijven van dit artikel zijn i.v.m.
corona de (nieuwste) maatregelen van de
overheid nog niet bekend, maar we vermoeden
dat de maatregelen weer verder zullen worden
aangescherpt. Daarom weten we nog niet
hoe we de jaarlijkse traditie van het plaatsen
van de kerstboom en het ‘ontsteken’ van de
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lampjes kunnen voortzetten. Zeker is in ieder
geval wel dat de boom wordt geplaatst op
de Brink voor de Hervormde Kerk. Via onze
Facebookpagina zullen we u op de hoogte
houden van eventuele activiteiten rondom het
‘onthullen’ van de kerstboom. De boom wordt
in week 50 geplaatst.

opgenomen is met camera midden tussen de
hoogstambomen waarbij de bestuursleden zijn
gehuld in historische kledij. Daarmee hebben
wij alvast een opmaat gelegd voor 1000 jaar
Schoonrewoerd.

Ledenvergadering en thema-avond
Helaas hebben we ook dit jaar moeten
besluiten om geen Jaarvergadering voor de
leden met een thema-avond voor iedereen te
organiseren. Over de reden van dit besluit zal
geen uitleg nodig zijn. De laatste ledenvergadering was op 21 november 2019. Een onlinevariant organiseren is natuurlijk technisch
mogelijk, maar uit eigen ervaring van een
aantal bestuursleden weten wij dat ‘beeldbellen’ minder effectief is en dat de echte
interactie ontbreekt. We hopen maar dat er in
2022 meer ruimte komt voor onze geplande
events.

HET LIED VAN SCHOONREWOERD
Het lied van Schoonrewoerd,
een dorp met wat bravoure,
de sof van heden houdt geen stand:
een Hof van Eden aangeplant.
Het lied van Schoonrewoerd,
dat is niet zo beroerd.

Mooi resultaat van de Rabo ClubSupport!
Wat een prachtig resultaat voor ons dit jaar
uit de Rabo ClubSupport! De stemmen van de
leden van de Rabobank hebben Dorpsvereniging Schoonrewoerd het fantastische bedrag
opgeleverd van € 608,65. Deze financiële
support gaan wij inzetten voor ondersteuning
van activiteiten voor 1000 jaar Schoonrewoerd.

Het lied van Schoonrewoerd,
ooit liep het hier beroerd.
Het water stond hoog aan de dijk,
een ieder wist: die dijk bezwijkt,
de Dief, een kleptomaan
slaat ’n gat in ons bestaan.

Wellicht heeft u het lied over Schoonrewoerd gemist dat door onze bestuursleden is
gezongen en geplaatst op onze Facebookpagina. Dit lied is speciaal voor ons gecomponeerd door ds. Piet van Midden en gemaakt
om de aandacht te vestigen op de dorpsvereniging voor de actie van Rabo ClubSupport.
De prachtige tekst willen wij u niet onthouden.
De context is dat het lied gezongen en

(melodie: ‘In Holland staat een huis’)

Het lied van Schoonrewoerd,
de plek waar je goed boert,
met appels blozend in de kruin,
een pruimen- en een perentuin:
dat is wat je ontroert,
ja, dat is Schoonrewoerd.

In ’t dorp van Schoonrewoerd
wordt nu de trom geroerd.
Wie stemt op RABO-ClubSupport,
die zorgt dat het een feestje wordt!
In ’t dorp van Schoonrewoerd
is ieder zus of broer.
Het lied van Schoonrewoerd
Dat geeft niet zo’n rumoer.
Het snelverkeer is ver, het raast
Maar hier is echt de rust de baas.
In ’t dorp van Schoonrewoerd.
Wie laat dat onberoerd?

Schoonrewoerd 1.000 jaar
‘Theater aan de Wiel’
Het vermoeden is dat ‘de Woerd’ 1.000 jaar
geleden al werd bewoond. Het wordt vermeld
dat ene Jan van Arkel een rol heeft gespeeld
in het stichten van ons dorp (bron: Wikipedia).
Dat is natuurlijk reden om te herdenken en dat
willen we in 2023 doen.
Zoals het er nu naar uitziet, start
‘Schoonrewoerd 1.000 jaar’ met Koningsdag
2023 en eindigt het met de feestweek van
2024. Uiteraard weten we niet hoe het
Coronavirus ons leven verder blijft beheersen.
We kunnen alleen maar hopen dat het beter
gaat worden.
Het plan is nu om alle activiteiten die er al zijn in
het dorp een tintje ‘1.000 jaar Schoonrewoerd’
mee te geven. Maar we denken ook aan een
‘Theater aan de Wiel’. Hierover zijn we al
in gesprek geweest met het Zuid Hollands
Landschap. Zij hebben aangegeven mee te
willen werken aan de planvorming voor dit
event. In verband met het broedseizoen zou
juli 2023 een goede periode zijn.
Heeft u of heb jij ideeën; lijkt het je bijvoorbeeld
leuk om mee te denken en werken aan het
‘Theater aan de Wiel’ neem dan contact op met
één van de bestuursleden (telefoonnummers
voorin in de Klepper). Of stuur ons een e-mail.
Bestuur Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Voedselbankje
In Schoonrewoerd is een voedselbank
gekomen. De bank is in de Koningin
Julianastraat geplaatst en wel voor het
raam bij nr. 38. Van pallethout is een heuse
voedselbank gemaakt. Als u de zitting opklapt
ziet u een bak. Hier kunt u spullen voor de
voedselbank in doneren.

Er is altijd behoefte aan houdbare melk,
zonnebloem- of olijfolie, schoonmaakspullen
en waspoeder (colour). Alles wat u zelf
maandelijks nodig heeft, hebben cliënten van
de voedselbank ook nodig.
U hoeft niet in de Kon. Julianastraat te wonen
om mee te sparen voor hen die het veel
moeilijker hebben dan de meesten van ons.
Regelmatig haal ik de spullen uit het bankje
en bewaar ze dan binnen om het de laatste
donderdag van de maand in Leerdam ter
verdeling in te leveren. Doet u ook mee?
Janet de Zeeuw

Een bijzondere avond
Het was vrijdagavond 24 september en er
liepen, stonden en zaten vreemde figuren in
het dorp. Hun kleding verraadde dat ze van
lang geleden kwamen en vaak ook van ver
weg. Ook hun bezigheden waren niet van deze
tijd…

Met deze bijzondere ‘vossenjacht’ startte het
winterwerk in de Gereformeerde Kerk voor de
jeugdclubs. De kinderen gingen in het dorp op
zoek naar ‘Bijbelse figuren’.
Enkele afbeeldingen van dit gebeuren:

PUUR--Streekwol
Een weldaad voor uw voet
Is geschikt voor:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wandelaars
Sporters
Pijnlijke likdoorns
Wintertenen
Hielspoor
Blaren
Stoot nagel
Drukplekken
Ingegroeide
nagels

De wol verlicht
irritatie, druk en pijn.
Zo lijkt het of u op
wolken loopt.

In ons atelier doen we nog veel meer met
schapenwol. Bijvoorbeeld zelf spinnen voor
Haak- en Breiwol, Zitkussens voor pijnlijke
zitplekken, Nekkussens, Fietszadelhoezen en
Wol zeepjes.
Voor vragen of bestellingen kunt u terecht bij:

Atelier de Knopendoos
Schaikseweg 81, Leerdam, tel: 0613-939486

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, snackbar & lunchroom,
winkel, speeltuin en luchttrampoline.
'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: minimaal 30% 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

Gijs Kool Schrijft
•
•
•
•
•
•
•

Journalistieke producties
Webteksten
Tenders
Communicatie
Simplificatie
Creative Writing
SEO
Gijs Kool Schrijft
Dorpsstraat 27
Schoonrewoerd
06-51502379

Gijs Kool denkt mee!
• PR
• USP

www.gijskoolschrijft.nl | info@gijskoolschrijft.nl |

Gijs Kool Schrijft |

@TeGijs |

Gijs Kool

ACTIVITEITENKALENDER
december
2 december

20:00-22:00 uur

12 december
16 december
16 december

vertrek 9:00 uur
11:00-12:00 uur
20:00-22:00 uur

18 december

10:00-15:00 uur

23 december
24 december

vanaf 19:30 uur
vanaf 21:30 uur

28 december
30 december

vanaf 18:00 uur
10-12 en 13-15 uur

januari
6 januari

10-12 en 13-15 uur

8 januari

10-12 en 13-15 uur

Presentatie ‘Dutch wave - Het nieuwe tuinieren’ door Hans
Ringers, in De Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht
Vogelexcursie Flevopolder, Natuur- en Vogelwacht
Rondbrengen kerststukjes voor ouderen, Noachschool
Presentatie ‘Yellowstone, een wereld van contrasten’ door Fred
de Gier, in De Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht
Koekenbakker Zwart bakt appelbeignets voor klanten van de
Landwinkel
Kerstviering Noachschool via www.kerkdienstgemist.nl
Kerstnachtsamenkomst ‘Er is toekomst’, zo mogelijk in de Gereformeerde kerk, sowieso via www.kerkdienstgemist.nl
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
Vogels in de winter en vetbollen maken (voor de jeugd) in De
Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht

12 januari
25 januari

vanaf 18:00 uur

Holenbroeders en nestkastje timmeren (voor de jeugd) in De
Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht
Vogels in de winter en notenrekje maken (voor de jeugd) in De
Schaapskooi, Natuur- en Vogelwacht
Nieuwjaarsreceptie Ouderenkontakt
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

februari
22 februari

vanaf 18:00 uur

Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

-

Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds
Injecteren tegen optrekkend vocht
Betonlook
Spuiten latex

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd
r

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739
E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl

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

