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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer drieënnegentig
Plotseling sloeg het weer om. De meeste
artikelen voor deze Klepper zijn geschreven
op regenachtige of winderige dagen/avonden.
Een aantal schrijvers benoemt dat ook. Maar
nu De Klepper bijna uitkomt, is het gaan
vriezen en de sneeuwval en barre koude
geven mooie plaatjes, maar ook ongemak. Zo
snel kan het gaan. Onze schaatsende neven
hebben al heerlijk gereden op de plassen in
het Leusder Veld en op de baantjes, die her
en der sneeuwvrij zijn gemaakt. Er wordt zelfs
gesproken in de media over een mogelijke
elfstedentocht…
Zo verrassend kan het zijn in Nederland. In
deze Klepper besteden we ook aandacht aan
verrassingen. Everdine Verkerk werd verrast
door grijze goedgekapte dames met mandjes,
dozen en een gietijzeren vergiet. Leest u maar
hoe dat in elkaar stak op die – toen nogregenachtige avond op de dag der Gedichten.
Ik deed al eerder een oproep om gedichten in
te zenden, daar kwam niet zoveel reactie op.
Des te verrassender dus dat in deze Klepper
wel twee gedichten staan. Een lofdicht van
kapselvriendinnen en een ‘verhuisgedichtbericht’ van Kees en Mar van den Berg.
Vaak zijn verrassingen heel leuk: een baby
bijvoorbeeld. Natuurlijk het is een verrassing
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waarvan je weet dat het komt, maar het blijft
een verrassing: welke dag precies? Hoe zal
dat nieuwe kindje eruit zien? Zal het gezond
zijn? We nemen die verrassingskaartjes
(geboortekaartjes) graag op in de Klepper.
Soms kijk je in eerste instantie over een
verrassing heen. Het overkwam ons tijdens
een wandeling, eigenlijk tijdens een drietal
wandelingen: een bijzondere bank. Goed
om op uit te rusten, maar er stak veel meer
achter. Waarom hebben ze zo’n rare hoogte?
En wie heeft die afbeeldingen erop laten
zetten? Wandelend over het internet heb ik
het uitgezocht en kwam tot een verrassende
ontdekking.
Er zijn ook verrassingen die helemaal niet leuk
zijn: een schoorsteenbrand, of erger… wat is
het dan prettig als de brandweer dichtbij is en
snel aantreedt. Om die brandweer op sterkte
te houden is kortgeleden een oproep om
nieuwe vrijwilligers gedaan. En er hebben zich
belangstellenden aangemeld. Fantastisch!
Nog meer verrassingen? Die heerlijke maaltijd
bij de BWK-actie Typisch Hollands. Erwtensoep,
hutspot, zuurkool, boerenkool, griesmeelpap.
Heerlijk smullen, een prachtig initiatief van
verrassend jonge mensen. Lees, kijk en geniet
ervan in deze Klepper.
Grootste verrassing: de LENTE FAIR op
zaterdag 3 maart georganiseerd door het
ouderenkontakt. Noteer het nu alvast, want
dit mag u niet missen. Van 11.00 tot 14.30
uur in het Party Centrum Schoonrewoerd. Leuk
om mee te maken en de opbrengst is voor het
goede doel: de ouderen van Schoonrewoerd.
We maken nader kennis met Irma van de Oever
en met Joanne de Jong. Bas de Korte stelt
zich voor in de rubriek Zestien Plus Minus. De
tijd gaat snel: de Praktijk voor Fysiotherapie
‘De Wiel’ bestaat al weer 25 jaar! Er worden
meerdere avonden georganiseerd die steeds
draaien om Bewegen. Lees erover en noteer
de data. Het is immers verrassend uniek dat
wij dit allemaal in ons eigen dorp hebben.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 94 is vrijdag 23 maart. Klepper
94 zal rond 15 april worden bezorgd.

Pedicure & Schoonheidssalon
MARIEKE
NU OOK BIJ U AAN HUIS!
Uw voeten hebben heel wat te dragen,
verzorg ze daarom goed, maar vergeet
ook uw gezicht niet!
Bel voor een pedicure en/of
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0345 - 641561
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De koppies opknappen…
Er staan dames in de druilerige regen bij het
trapje achter Bikker. Het is donker. Wat doen
die dames daar toch? Ze hebben een tas bij
zich met daarin een mandje of een koekjesblik,
er is er zelfs één met een ouderwetse vergiet
in de tas. Ze kijken wel vrolijk en smoezen een
beetje giechelend. Als het groepje compleet
lijkt, gaan ze op pad. Ze bellen aan bij Hans
en Bets van Beek in de Wilhelminastraat. Hans
doet grinnikend open, is hij ook een partner in
de samenzwering?

Jassen uit, zo stil mogelijk. Vanuit de
woonkamer klinkt ontspannen gebabbel. De
mandjes, koekblikken en het vergiet worden
uit de tas gehaald en daar gaan ze: in optocht
naar binnen, de dames met hun grijze ‘koppies’.

In het zonnetje
Het was een plan dat al maanden in het hoofd
zat van Teun de Braber en Bets van Beek:
Everdine Verkerk verdient het om eens in het
zonnetje gezet te worden. Maar dat is niet
eenvoudig, want Everdine wil dat eigenlijk
niet zo graag. Er werd overleg gepleegd met
de andere kapseldames en zo ontstond een
groepje dat namens alle anderen het idee
uitwerkte. Toen de dames in een halve kring
om haar heen stonden en de kamer erg vol
was, werd Everdine ons gewaar: ‘Van de
Klepper, nee, toch… Nee dat wil ik niet hoor. Ik
heb mijn werkkloffie nog aan. Nee, nee...’
Onverstoorbaar begint Teun de Braber haar
toespraakje: ‘We wilden een lintje voor
je aanvragen…’ ‘Nee, toch?’ riep Everdien
verschrikt. ‘Maar we wisten wel dat je dan zo
zou reageren’ ging Teun door en ze vertelde van
de kapselvriendinnen van de vrijdagmorgen.
Over de waardering die ze hebben voor hun
‘Eefje’, over de leuke gesprekken en over al
die verschillende mandjes en doosjes en het
vergiet. Daarin bewaart eenieder haar eigen
rollers en kammen waarmee Everdien ‘de
koppies opknapt’. Ze doet dat al bijna 40 jaar.
Teun is rondgegaan bij de kapsel-adressen en
samen bieden de dames een prachtig bloemstuk
aan met bonnen voor leuke cadeaus.
Everdine zit er nog wat verbouwereerd bij.
‘Goh, dat jullie… en ik dacht ook al waarom
moet ik nu pas om acht uur naar Bets, want
we spreken altijd af om zeven uur…’ En dan
naar Ad, haar man, die aan de tafel zit te
genieten van de damesdrukte: ‘Dus jij hoefde
hier helemaal niet te zijn voor Hans en iets met
een rek in de schuur… Jij wist er ook van… Wij
hebben nog een woordje vanavond!’

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
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TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

r

Gedichtendag
Maar Teun is nog niet klaar: er wordt een mooie
kaart (zelf gemaakt door Willy) opengevouwen
en er volgt een gedicht/ ode aan ‘Eefie’.

Everdien, als je nog eens oud en met grijze haren
samen met Ad in je plakboek zit te staren,
hopen we dat je echt blij wordt van binnen
als je terugdenkt aan je vroegere kapselvriendinnen.

Het is een ontroerend geheel, zo warm en
welgemeend. ‘En weet je wat nou zo mooi is…’
stamelt Everdien, ‘het is vandaag de dag van
de gedichten. Ik zei vanmorgen nog tegen Ad
dat ik wel een gedicht van hem verwachtte
vandaag voor ik ging slapen. En dan dit…’
Bets schenkt koffie in en gaat met feestelijke
koeken rond. Everdien blijft vol verbazing om
zich heen kijken. De dames gaan door: ‘Jans
de With (92) had hier ook graag willen zijn,
maar dat ging niet meer zo ’s avonds, dus je
moet het haar maar vertellen de volgende
keer dat je haar ziet…’ Frieda was één van de
eersten in de rij van kapselvriendinnen. En de
dochter van vrouw Bruinis, die had haar staart
afgeknipt. Zo pardoes zelf afgeknipt op zondag
en maandags waren alle kappers dicht. Toen
had vrouw Bruinis gezegd: ‘Ga maar naar de
Bernhardstraat daar is net een kapster komen
wonen, misschien kan die er nog wat van
maken...’
Op de brommer
Zo was het begonnen. Everdine en Ad kwamen
uit Culemborg (‘Kuilenburg, zeggen ze hier’,
merkt Teun op). Op de brommer kwamen ze
het huis in de Bernhardstraat bekijken. Dat
beviel wel en zo kwamen ze 40 jaar geleden op
Schoonrewoerd terecht. ‘Ik weet het nog goed,
hoor,’ lacht Everdien, ‘buurvrouw Truus had
gezegd dat de straat om de week geschrobd
moest worden. De ene week was het hun
beurt en de andere week de mijne. Ja, zo ging
dat. Maar buurman Aart deed ’t iedere week,

dus ik wist niet wanneer ik was…’ De dames
knikken instemmend. ‘En iedere maandag
hing iedereen de dekens buiten, ik dus ook.’
Ze bevestigen het aan elkaar: vroeger moest
er wel veel: het grind kluiten op vrijdag, de
ramen zemen elke week en je zag elkaar meer.
Bijna alle vrouwen waren immers thuis. Je
riep naar elkaar uit het raam, je kletste met
elkaar bij de bakker en op het schoolplein. ‘In
de winkel,’ vult Bets aan, ‘ik heb dat gemist,
hoor, toen de winkel dicht was, dat praatje aan
de toonbank.’ [van de redactie: De familie van
Beek was jarenlang de dorpsschilder. Hans was
de laatste schilder, hij stopte toen hij 65 was.
De laatste 15 jaar van zijn schildersloopbaan
hadden ze een winkel in het grote huis aan
de Wilhelminastraat. Ze verkochten er verf,
behang en wat je daar allemaal voor nodig
had. Ook voor cadeautjes kon je er terecht en
er was wat speelgoed te koop.]
Everdien werkte bij de Rabobank, want hoewel
ze eigenlijk voor kapster had geleerd, moest
ze daarmee stoppen. Ze kreeg eczeem van de
permanentvloeistoffen. De vaardigheid van
knippen, rollers inzetten en opkammen had ze
wel en dat werd snel genoeg bekend. Het jonge
stel maakte makkelijk vrienden en voelde zich
snel opgenomen in het dorp.
Dorpsfiguren en dorpsverhalen
Verhalen komen los: over de dorpsfiguren (Giel
en Kees en Neel. Klaas Versluis en hoe heette
zijn broer ook weer? Koos toch?) ‘Ja, ja en nu
ben ik zelf zo’n dorpsfiguur, een vrouwelijke
dorpsfiguur.’ schatert Everdine. Ze hebben
veel gelachen en veel gedeeld dat blijkt heel
duidelijk uit die verhalen. Everdine gaat elke
vrijdagmorgen op de fiets door weer en wind
(‘…en het was eigenlijk best vaak hondenweer,
toch Teun?’) haar kapselvriendinnen af. Al
jarenlang trouw ‘de koppies opknappen’. Ze
heeft een hechte band met haar dames, veelal
aan huis gebonden ouderen. Everdine leeft
mee met de vreugdevolle dingen. ‘Ik kwam
soms wel thuis met pijn in mijn maag van
het lachen,’ maar in dagen van verdriet wordt
er wel eens samen een traantje gelaten. Ze
heeft ook het talent om ‘als de thermometer
van de gemoedsgesteldheid ver gezakt is’ met
haar komst, praatje, troost en relativerende
opgewektheid, je weer uit de put te helpen. Er
zijn er ook al heel wat weggevallen, dat blijft
moeilijk.
Dat kappen en opknappen doet ze voor een
vriendenprijsje. Een oudere dame achter in
de buurt werd ingerold voor een rijksdaalder.
Ook op dagen van striemende regen. Dan zei

Ad wel eens: ‘Als ik nou achter in de buurt
een rijksdaalder zou neerleggen, zou je
die dan gaan halen met dit weer?’ Tja, nee,
natuurlijk, maar het ging om veel meer dan die
rijksdaalder.
Of bij een licht dementerende mevrouw: de
dochter had afgesproken met Everdine dat zij
wel zou betalen, want haar moeder had het
niet allemaal meer paraat en dat gaf dan maar
verwarring. Dus toen Everdine klaar was en
de moeder in kwestie in de handtas begon te
zoeken had ze gezegd:’Nee hoor, ik doe het
vandaag voor een kopje koffie.’ De andere
week had moeder tegen de dochter gezegd:
‘Wat denk je, zou ze ’t weer doen voor een
kopje koffie?’

hun ‘Eefje’ in onze Klepper voor het voetlicht
halen. Mooier dan in het gedicht kunnen wij
het eigenlijk niet schrijven:

Everdien, als je nog eens oud en met grijze haren
samen met Ad in je plakboek zit te staren,
hopen we dat je echt blij wordt van binnen
als je terugdenkt aan je vroegere kapselvriendinnen.
Wij denken met genoegen terug aan al die momenten.
En het kostte ons ook niet al te veel centen.
Altijd weer zorgde je voor een gezellige sfeer
ook al was het soms echt hondenweer.
Daarom willen we hier wat extra aandacht aan schenken,
zodat je nog lang aan deze ontmoetingen kan denken.
Jolanda Lemcke

Hallo allemaal,
Vrijdag 13 januari heb ik een presentatie
gegeven over alles wat ik de afgelopen 3,5 jaar
in het buitenland heb gedaan en die vrijdag
is voor mij zeker geen ongeluksdag geweest:
er was een heel mooie opkomst en genereuze
sponsoring voor het vrijwilligerswerk dat ik
aankomende zomer in Jordanië ga doen. Via
deze weg wilde ik iedereen die is gekomen en
bijgedragen heeft ontzettend bedanken! Ook
Van der Wal Interieurs voor hun geweldige
bijdrage.
Omdat mijn presentatie samenviel met andere
activiteiten in het dorp en door het vroege
tijdstip ben ik van plan deze presentatie eind
maart of begin april nog een keer te herhalen,
voor de mensen die er niet bij konden zijn.
Isabelle Langerak
Dankbaarheid
‘Hé, zeg, dit is toch zeker geen afscheid,
wel?’ roept Everdine plots geschrokken door
het gekwetter heen. Maar daar blijkt geen
sprake van. Ze willen dit allemaal nog lang
niet missen. Ze wijzen lachend op de collectie
mandjes, dozen en het vergiet op tafel, met
de pantersigarendoosjes voor de prikkers
van de rollers. ‘Herken je ze van ieder?’ Er
volgt een soort quiz en Everdine slaagt met
vlag en wimpel. ‘Deze rollers zijn wel netjes
schoongemaakt, zeg. Dat was vorige week
niet zo...’ Bets wordt in de stoel gezet voor
een demonstratie rollers indraaien. Vol warme
trots scharen de dames zich rond haar.
Uit dankbaarheid dat ze er voor het weekend al
die jaren al allemaal netjes uitzien, wilden ze

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Het lijkt erop dat de voorspellingen van
sommige ‘weerprofeten’ niet uitkomen: het
blijft kwakkelen deze winter. Men voorspelde:
sneeuw en ijs en daar dan ook nog eens veel
van. Nou, januari is nu om en terwijl ik dit
schrijf regent het en is het eigenlijk heel zacht
weer. Door alle nattigheid is het buiten nog
niet zo lekker. Geniet dus maar uitgebreid van
de donderdagavonden in de Schaapskooi. We
presenteren u mooie verhalen en aantrekkelijke
beelden. De aanvang is steeds 20.00 uur.
23 februari - Jan van den Winden met
zwarte stern en purperreiger en de Zouwe
Het Zouwegebied ligt vlakbij, dus dit is
eigenlijk een ‘thuiswedstrijd’ voor ons allemaal.
Maar wees eens eerlijk: hoe vaak gaat u er
wandelen? Hoe vaak hebt u de zwarte stern
gezien of de purperreiger? Juist, dat is bij
mij ook zo: eigenlijk niet vaak genoeg. En
twee keer zag ik de purperreiger en was ik
de verrekijker vergeten… Deze avond kunt u
comfortabel achterover leunen en genieten
van natuur dichtbij huis.
8 maart - Johan Bos met: Roemenië,
Karpaten en Donau Delta
Fotograaf Johan Bos houdt een lezing over de
rijke natuur van Roemenië. Johan zal beknopt
de flora en fauna van de Karpaten en het
Macin-gebergte laten zien en ook langs de
open vlakten van Histrië reizen. Vervolgens
zal hij wat uitgebreider stilstaan bij de Donau
Delta. Ooit was West-Nederland ook zo’n
uitgestrekte delta en bij de Waddeneilanden
hebben toentertijd ook kroeskoppelikanen
geleefd.
Roemenië heeft een landklimaat. Dat betekent
koude winters en warme zomers. Dwars door
Roemenië loopt een bergketen, de Karpaten.
Deze uitgestrekte en rijk beboste rug zorgt
voor diverse landschapssoorten en habitats.
Het land kent ook brede zandstranden aan de
grens met de Zwarte Zee, oerbossen en vrij
droge vlaktes. De Karpaten is een relatief jong
hooggebergte, terwijl de Macin Mountains circa
400 miljoen jaar op de teller hebben.
Tijdens een reis in mei kunnen tussen 200 en
220 soorten vogels worden gezien. Ook op het
gebied van zoogdieren, reptielen, amfibieën,
insecten en planten is dit land buitengewoon
rijk. Bekende grote zoogdieren zijn de bruine
beer en de wolf.

Johan Bos is oprichter van natuurreisbureau
Natura Aragon, reizen met respect, uit Alkmaar.
23 maart - Erwin van Laar met: Utrechtse
heuvelrug - Langbroeker wetering
Het Langbroekergebied ligt globaal tussen
de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme
Rijn. In de middeleeuwen was het een oud
veenmoeras maar nadat diverse Weteringen
waren aangelegd en het overtollige water
kon worden afgevoerd, werd het langzaam
droger. Zo werden door rijke kooplui uit de
stad Utrecht de eerste grote landgoederen
gekocht, waarop later landhuizen en kastelen
werden gebouwd, totaal 19 stuks. Diverse
fraaie namen zoals Beverweerd, Sterkenburg,
Sandenburg, Rhodesteyn en Hindersteyn
herinneren nog aan deze oude tijd. Boeren en
pachters vestigden zich in de buurt waarna
een levendige handel in allerlei goederen
ontstond. Uiteindelijk ontstond er een
prachtig afwisselend gebied met kleinschalige
veeteelt, land -en akkerbouw, boomgaarden
en hakhout. De handel maar ook mensen
werden met zogenaamde Kromme Rijnders
(platbodemboten) via de Wetering vervoerd.
De boten werden door mensen voortgetrokken,
voor paarden was dit verboden.
Als al die mooie beelden bij u de kriebels geven
om dat zelf eens te gaan zien: ga eens mee
met een van de excursies die de Vogelwacht
organiseert. Op 19 februari kunt u aansluiten
bij een excursie langs de Appeldijk en
Koornwaardplas te Heukelem. Men verzamelt
rond 9.20 uur op de parkeerplaats bij station
Leerdam. Informatie kunt u opvragen bij Bart
de Groot: 0345-615991. Ook 18 maart gaat er
een groep op pad. Het doel is dan De Biesbosch.
Om 9.15 uur verzamelen op de parkeerplaats
Avelingen bij Gorinchem. Informatie bij Gerrit
Zijderveld: 0347-351659.
In de Schaapskooi hangt nog de prachtige
expositie van Henk Tromp: focus op de winter.
Kom langs en bekijk het op uw gemak onder
het genot van een kopje thee, koffie of een
glaasje.
Jolanda Lemcke

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

GEBR. MIDDAG B.V.
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Hovo Automobielen

Ook voor Bedrijfswagens
Tot 3500 kg

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

VAG
Specialist

Uit de oude
S.I.A.-doos
In de vorige Klepper hadden we geschreven
dat we in de lentevakantie van 1984 met de
S.I.A.-meisjes naar Zweden waren geweest, in
de zomervakantie van 1984 hebben we weer
een trektocht gehouden.
Trektocht
Een trektocht kun je niet zo direct een vakantie
noemen. Met vakantie denk je aan dagen niets
doen, luieren en in de zon liggen. Dat is er
met een trektocht niet bij, een paar dagen
op één camping, dan weer opbreken en weer
verder. Je leest nog al eens dat tegenwoordig
veel schoolkinderen te zwaar en te dik worden,
veel friet met mayonaise eten, dagen achter
de computer zitten, computerspelletjes doen
en weinig bewegen. De S.I.A.-meisjes van toen
waren altijd in beweging, die zijn zeker niet te
zwaar geworden, het was lopen, zwemmen,
tenten opbouwen en weer afbreken, dag in
dag uit.
Als ik zo’n reisverslag van m’n vrouw nog eens
lees, snap ik niet waar we toen zelf de energie
en de lust toe hadden om altijd met een groep
kinderen overal heen te trekken, het was
tenslotte onze eigen vakantie, maar ja, het
was een soort hobby (een uit de hand gelopen
hobby) van ons om de S.I.A.-kinderen zoveel
mogelijk te laten zien. Naar plaatsen te gaan
waar (normale) vakantiegangers niet heen
gaan, op de meest simpele manier zonder te
veel kosten.
Deze keer hadden we 2 VW-busjes vol, 16
meisjes en 4 volwassenen. Jilles en Ada
Schreuders het 1e busje en zelf met m’n vrouw
het 2e busje. Na 1½ week ging Jilles en Ada
met een groep terug en m’n dochter Tini met
d’r man Martin kwamen met een nieuwe groep
hun plaats innemen. Ik zie in het reisverslag
van m’n vrouw staan, dat Marian Vissers voor
de 7e keer mee ging naar het buitenland, daar
zullen dan wel de keren bijgeteld zijn dat ze mee
geweest is naar de kampweek in Luxemburg,
Luxemburg is tenslotte ook buitenland. Marian
was nog maar 10 jaar toen ze al meeging
naar het buitenland. Nu was Emilie Smeulders
met haar 10 jaar het jongste S.I.A.-meisje,
uit Heicop, dat meeging. Trouwens ¾ van de
S.I.A.-meisjes die deze keer meegingen zat op
de basisschool in Heicop. Of zij reislustiger of
avontuurlijker aangelegd waren dan de meisjes
uit Schoonrewoerd weet ik niet, ik heb er geen
verklaring voor.

Frankrijk en Spanje
Deze keer namen we dezelfde route en gingen
naar dezelfde camping waar we al eens eerder
waren geweest, maar voor deze meisjes
was alles nieuw. De eerste nacht weer op
de gemeentecamping in La Mothe St. Herey
in Frankrijk, deze is gratis. Vandaar langs de
Dordogne, daar konden ze zich een paar dagen
uitleven in het water, vandaar naar de golf
van Biskaje in Frans en Spaans Baskenland,
dat is op zich al een hele sensatie om in die
hoge golven te spelen waardoor je meters ver
op het strand gesmeten wordt, en dan naar
Spanje met een tandradtreintje naar een top
van een berg in de Pyreneeën. Fantastisch wat
een uitzicht, waar je gemzen of steenbokken
of wat het ook zijn, op die ranke pootjes over
die steenrotsen ziet springen en de aasgieren
in de lucht ziet zweven.

‘Hutkoffer’
Als je ruim 14 dagen met een groep
schoolkinderen rondtrekt, is er allicht wel eens
wat. M’n vrouw heeft een hele ‘hutkoffer’met
van alles en nog wat, verbanddoos, aspirientjes,
tabletten tegen diarree, weet ik wat al niet
meer. Het zijn tenslotte meisjes van 10 t/m
14 jaar, maar je kunt niet alle medicijnen
meenemen, zo was Meke Smeulders haar
medicijnen vergeten, ze kreeg een keer een
aanval van benauwdheid, je kan ze niet even
gauw naar huis brengen, en ook niet vragen
breng even gauw de medicijnen. Huisdokters
heb je daar niet, dus je moet altijd naar een
ziekenhuis. Gelukkig dat m’n vrouw een aardig
mondje Frans kan spreken, daar kreeg ze een
spuit en tabletten, en toen ging het wel weer.
Bij een andere camping was een soort manege,
daar mochten de kinderen eens gratis een ritje
op een paard door het bos maken. Toen het
op een draf ging, viel er een van d’r paard en

Aan alle gebruikers van buslijn 85 van
Arriva van Utrecht naar Schoonrewoerd
Door een tip van een dorpsbewoner kregen
wij te horen dat bij het uitchecken met de
OV-chipkaart op het dorp (vanaf Utrecht) al
halte Hoogeind aangegeven is en er dus 30
cent te veel afgeschreven wordt.

bleef even liggen. Ik was bang dat ze een arm
of been gebroken had, maar gelukkig viel het
mee, ze heeft er niets aan overgehouden.
Een paar dagen later kwam Emmeke Smeulders
midden in de nacht bij ons aan de tent ons
wakker maken en vragen of we bij hun in de
tent wilden komen, want Meke had het weer
zo benauwd. Ja, wat moet je dan, daarvoor
hebben wij geen medicijnen, dan maar naar
de campingbeheerder die bij de ingang van de
camping woont en die uit z’n bed bellen. Al weer
goed dat m’n vrouw een aardig mondje Frans
kan spreken. Deze man was heel schikkelijk,
hij zei gelijk komen jullie maar, dan rij ik wel
naar een ziekenhuis. Midden in de nacht dus
naar een ziekenhuis, daar kreeg ze weer een
spuit en een paar tabletten. Zo kon ze een paar
dagen vooruit totdat we weer thuis waren.
Maar alles bij elkaar hebben we weer heel
veel gezien en beleefd, en op deze paar kleine
incidenten na mochten we weer behouden
thuiskomen en deze kleine incidenten hebben
ons niet weerhouden om gewoon weer met
een groep schoolkinderen op pad te gaan.
Holten
In de herfstvakantie gingen we met een grote
groep naar een kampeerboerderij in Holten.
Daar hebben we de omgeving van de Holterberg
verkend. Waar we met de lentevakantie in
1985 geweest zijn hoop ik in de volgende
Klepper te schrijven. Ja, we zijn nu wat ouder
geworden maar als ik zo’n aanbieding lees,
voor 30 euro dwars door Duitsland, door
Tsechië naar Slowakije, dan beginnen m’n
handen te jeuken en m’n andere zintuigen te
kriebelen, misschien voor een groep kinderen
nog een extra korting... Zou er bij een paar
volwassenen nooit zo’n kriebeling komen om
met een groepje kinderen wat te ondernemen?
Slowakije zegt voor ons wel wat, doordat we er
zelf veel geweest zijn en een paar Slowaakse
meisjes in huis gehad hebben, waar we nog
steeds kontakt mee hebben.
Bikker

Ik heb dit nagevraagd bij een chauffeur in de
bus en dit wordt veroorzaakt doordat ze de
nieuwe halte al ingevoerd hebben (hoek Steenovenweg/Dorpsstraat). Hierbij wil ik u dus de
tip geven om tijdig uit te checken: na de halte
Blauwbijl. Doe er uw voordeel mee!
Gera de Jong (DVS)

Nieuws van
Schoonrewoerd
BinnensteBuiten
Aan de volgende open deurroute willen we een
wildbreiproject koppelen (wildbreien is veelkleurige en vrolijke straatkunst).
Hiervoor hebben we enthousiaste breisters/
haaksters (breiers/hakers) nodig die het leuk
vinden om 1 keer in de week een paar uur bij
elkaar te komen om aan dit project te werken.
Ook als je niet kunt breien of haken kun je
komen, er is dan vast wel iemand die het je wil
leren. Het spreekt vanzelf dat iedereen, man
of vrouw, ongeacht de leeftijd, welkom is.
Heb je zin om mee te doen, heb je wol over
of heb je goede ideeën, geef je dan zo snel
mogelijk op bij:
Trudi Middelkoop
Dorpsstraat 26
641758
trudi.middelkoop@gmail.com

Oogcollecte 2011
De Oogcollecte heeft in Schoonrewoerd het
mooie bedrag van € 511,51 opgebracht.
Alle gevers en collectanten heel hartelijk
bedankt!!
Hartelijke Groeten
Thea Oudenaarden

Health & Beauty

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

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

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

Voor inlichtingen:
Mary van Santen

0345 - 61 90 80

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

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

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

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470
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Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhoudsbeurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers,
stenenknippers en trilplaten.
Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.
Dealer van:

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

Brandweer Schoonrewoerd
De brandweer in Schoonrewoerd zoekt nieuwe
vrijwilligers om in de toekomst ook verzekerd
te zijn van goede brandweerzorg. Wij hebben
huis aan huis een folder door de deur gedaan
om te komen naar de informatieavond voor
het werven van nieuwe mensen.
Woensdagavond 18 januari hebben we
deze avond in de brandweerkazerne aan de
Dorpsstraat 75 gehouden. We hebben een
goede opkomst gehad. Er zijn tien personen
geweest, waarvan aan het eind van de avond
zes personen een formulier hebben ingevuld
waarmee ze aangeven zich kandidaat te
stellen.
In eerste instantie hebben we twee personen
nodig, waarmee wij de lastige beslissing
moeten maken om mensen op een wachtlijst te
plaatsen. Maar ja, een toptrainer in het voetbal
vindt het ook prettig om een reservebank vol
te hebben met goede voetballers.

Brandweerman of brandweervrouw word je
niet zomaar, men dient een opleiding te volgen.
Deze opleiding wordt in de avonduren gegeven
en duurt ongeveer 2,5 jaar. Eén avond in de
week ga je op cursus die is verdeeld in vier
blokken. Tussen die blokken zitten periodes
waar geen cursus wordt gegeven. Een
opleiding kost meer dan 10.000 euro, een hele
investering die betaald wordt door ons allemaal
met onze belastingcentjes.
Een brandweervrijwilliger ontvangt voor
zijn werkzaamheden een vergoeding. Elke
maandagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur
is er een verplichtte oefenavond en éénmaal
per jaar is het verplicht om realistisch te
oefenen op een oefenterrein. Hier worden
zware scenario’s beoefend met echt vuur in
complexe bebouwing. Het oefencentrum voor
onze regio staat in Dordrecht. We wijken ook
weleens uit naar andere oefencentra. Vorig
jaar zijn we naar Barneveld geweest en dit jaar
gaan we naar de Maasvlakte in Rotterdam.

Van linksboven naar rechts: Michiel van Kruisbergen (gemeentesecretaris gemeente Leerdam),
Victor Molkenboer (burgemeester gemeente Leerdam), Aart den Braven, Johan Blokland, Ferry
Bakker, Jacco Abbel, Ad de Jong, Cees Bruijnes, Jan Brouwer
Van linksonder naar rechts; Ferry de Leeuw, Thomas Sterk, Sjaak Burggraaf, Jaco van Zanten,
Johan den Hertog, Wilco de With, Hans Horden, Huib de Bruijn, Joop Nieuwenhuize (commandant
brandweer Leerdam)

NIEUWS VAN DE
Dorpsvereniging
Beste wensen
Allereerst willen we aan iedereen de beste
wensen voor het jaar 2012 doen toekomen. We
hopen dat we als DVS weer volop mee mogen
praten en denken bij verschillende zaken die
Schoonrewoerd en haar inwoners aangaan.
Zo willen we samen Schoonrewoerd leefbaar
houden.
Kerstboom
Op 14 december 2011 is de kerstboom op
het plein aan de Dorpsstraat neergezet.
Het was koud, het regende en er stond
veel wind. Ondanks deze minder prettige
omstandigheden waren er toch nog
redelijk veel kinderen met hun ouders
gekomen. De kinderen hadden een
kerstster bij zich die ze zelf met behulp
van een hoogwerker van de brandweer
in de boom mochten hangen. Prachtig
natuurlijk: in een echte hoogwerker
omhoog. Bijna alle kerststerren kregen
dan ook een hoog plaatsje in de boom.
Ook volwassenen mochten een wens of
gebeurtenis op een kerstster noteren en
die ster in de boom hangen, maar daar
is geen gebruik van gemaakt. Misschien
sluiten de ouderen volgend jaar aan,
want het is natuurlijk wel zo leuk om de
kerstboom door, van en voor ons allemaal
te maken.
Noachschool – gymzaal
De afgelopen weken is er weer vergaderd
over de gymzaal bij de Noachschool. Het
onderwerp ‘parkeren en verkeer’ wordt
door een aparte werkgroep met enkele
omwonenden onder de loep genomen.
Het verkeer is een zorgwekkend punt, dus
het is zaak daar goed naar te kijken en
met een duidelijk en werkbaar advies te
komen.
De commissie ‘speeltuin’ buigt zich met
name over de vraag hoe de jeugd de
mogelijkheid om ongestoord te kunnen
spelen blijft behouden. De insteek van de
DVS is: er moet een school met een gymzaal
komen. Hoe dat op de beste manier kan, is dus
nog volop onderwerp van gesprek.

Oud en Nieuw
Aanvankelijk leek het met de schade door het
vuurwerk mee te vallen. Maar toen de balans
werd opgemaakt bleek er hier en daar toch
aanzienlijke schade aangericht. Dat is toch wel
heel jammer, zo is het Oud- en Nieuwfeest niet
voor iedereen een feest. Jammer was ook dat
de gewoonte om een disco te organiseren voor
de jeugd in het dorpshuis niet doorging. Een
aantal enthousiaste jongeren liet het daar niet
bij zitten en stak de handen uit de mouwen. In
een mooi optrekje werd een alternatieve disco
gehouden. Lof voor dit initiatief!
Voorzitter van de DVS,
J. van Tilburg (sr)

Verkeerschaos?????
Zoals u weet zijn er concrete plannen om in
wijk Oost een nieuwe Noachschool met een
gymnastieklokaal te bouwen. Als
Dorpsvereniging staan wij uiteraard achter
deze plannen, wij zijn echter zeer bezorgd
over de toenemende verkeersstroom in de
betreffende woonwijk. Nu al zijn er
regelmatig chaotische taferelen om je
bestemming te kunnen bereiken. DVS wil
bij de gemeente pleiten voor een extra
uitweg van de wijk naar de Kerkweg.
Andere opties zijn voor ons niet
bespreekbaar.
Wij roepen u op om op woensdagavond
15 februari a.s. om 20.00 uur naar het
Dorpshuis te komen zodat u uw mening
over de plannen van de gemeente kunt
geven.
Uw aanwezigheid
wordt erg op prijs
gesteld!!!!

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

1. Naam:
2. Leeftijd: 18
3. Broers/Zussen: Joost, Emma,
Friso en Sophie
4. Hobby‛s: Chillen en uitgaan met
vrienden, uitslapen en gamen
5. School: EH Amersfoort
Opleiding: Traject
6. Leukste vak op school: Uitval
7. Ik heb een hekel aan: Huiswerk
en mensen zonder normen en
waarden
8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Eten
10. Ik lust geen: Stamppot
11. Ik ben gek op: Uitgebreid
dineren
12. Ik word kwaad als: Er tien
mensen tegelijk aan mijn kop
zeuren

13. Een slechte eigenschap van
mezelf: Ik stel graag dingen uit
14. Mijn favoriete vakantie:
Met vrienden
15. Mijn favoriete muziek: Coldplay
16. Mijn favoriete broek: Trainingsbroek
17. Het leukste in het dorp: De
disco en de kroeg
18. Dit wil ik worden: Meester, kok
of gewoon meesterkok
19. Dit moet anders in het dorp:
Een kunstgrasveldje en een
zwembad
20. Tip voor jongeren: Blijf ademen
21. Volgende vragen aan:
Anton van Steijn



WO N E N WO R DT B E LEVE N
MET AL ONZE MERKEN:

A N TA , A U P I N G , B E R T P L A N TA G I E , C A S T E L I J N , C H R I S T I A N

F I S C H B A C H E R , C L O A K , D E P L O E G , E A S T B O R N , G E L D E R L A N D , H A L A , H A R V I N K , H ü L S TA , J A B ,
JORI,

KENDIX,

LEOLUX,

L I N T E LO O ,

M E TA F O R M ,

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R

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

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

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

NOACHSCHOOL
Oeps, het is zaterdagmorgen half
negen als ik achter de laptop kruip…
Bakkie koffie erbij en iets bedenken
voor de Klepper… Gaat de tijd nu echt
zo snel? Zijn die maanden nu alweer
voorbij? De inleverdatum voor de kopij
van deze dorpskrant is inmiddels al
weer verstreken. Ik moet bekennen
dat ik meestal wacht op de aanmaning
van de redactie om mijn stukje in te
leveren.
Aan de andere kant is er sinds
het verschijnen van de klepper in
oktober al weer zoveel gebeurd. In
Schoonrewoerd, op de Noachschool en
ook in de natuur. Vanmorgen hoorde ik
een vogel fluiten, en nee het was niet
de ooievaar op mijn dak! Die kosten
ons gezin een vermogen, zeker na mijn
gesprek met de rechter in Dordrecht.
Vanwege het verplaatsen van het
ooievaarsnest van mijn westelijke
naar mijn oostelijke schoorsteen, is
een verhuispremie van maar liefst €
750,- (dat is, voor de oudere inwoners
van ons ooievaarsdorp, bijna 1650
gulden) in rekening gebracht. Ik heb
mezelf en huisgenoten beloofd dat ik
over dit voorval niet uit zou wijden
en daar houd ik me dus ook aan.
Onze dorpskrant moet immers vooral
gezellig zijn. En daar ga ik nu een
bijdrage aan proberen te leveren. Op
de Noachschool is in de afgelopen
tijd immers weer van alles gebeurd
en er staat ook veel op de rol. Gaat u
er maar eens lekker voor zitten! Veel
leesplezier met een kijkje op onze
school!
Sinterklaasfeest op de Noachschool:
Een gezellig feest
Met elkaar hebben we op 5 december het
Sinterklaasfeest gevierd. Daar ging heel
veel aan vooraf. Op woensdag 30 november
waren veel ouders aan de kerkweg 3a in de
weer om het cadeautje van hun kroost op een

verrassende manier (wat in het Engels zoiets
als surprise is) in te pakken. Er werd ook dit
jaar weer veel werk van gemaakt! Ik zag zelfs
een UFO met verlichting langkomen. Ik moet
wel zeggen dat de inpakavond jaarlijks ook
zo gezellig is omdat er ondertussen heel veel
wordt (bij)gekletst!
Op 5 december was het ook feest op school. In
alle groepen werden de cadeaus uitgepakt en

vanaf groep 4 werden de meest fantastische
gedichten gelezen. De pepernoten en liedjes
van Zie de maan schijnt…, Daar wordt aan de
deur geklopt... en de Pietenrap maakten het
kinderfeest compleet.
Kerstfeestviering in de Dorpskerk
Dit jaar hadden we een extra schoolweek tussen
Sinterklaas en Kerst. We dachten met elkaar
na over Advent, de komst van de Heere Jezus.
Als hoogtepunt vierden we op donderdag 22
december met elkaar Zijn geboorte. De viering
werd net als vorig jaar in een volle dorpskerk
van Schoonrewoerd gehouden. Geweldig dat
we met zovelen bij elkaar konden zijn. Dit jaar
was het thema ‘De Koning komt!’
De leerlingen hebben bij de viering een
belangrijke taak; iedere groep zingt een
lied, verzorgt een declamatie en een aantal
leerlingen speelt met een instrument in
ons eigen schoolorkest onder leiding van
ArdJan Kaan en juf Gerdine. De collecte werd
gehouden voor De Voedselbank. Aan het einde
van de viering kregen de leerlingen een cadeau
mee naar huis; een leesboek en een zak met
lekkere snoep. Na de kerstviering begon
voor de leerlingen de kerstvakantie. Heerlijk
uitrusten van het harde werken op school.
Nieuwe leerlingen
Voor het eerst in jaren zijn er niet alleen
leerlingen bijgekomen, maar ook leerlingen
van school gegaan. In de herfstvakantie zijn
Roos en Jasmijn van der Meulen naar het verre
Groningen vertrokken. De vader van Roos en
Jasmijn heeft daar nu zijn werk. Ik hoorde dat
de meiden het op hun nieuwe (dorps)school
ook goed naar hun zin hebben. Ook zijn onze
twee Spaanse vrienden Lucas en Juan-José
niet langer bij ons op school. We missen hen!
Ze zijn naar de Floris Radewijnsz school in
Leerdam gegaan, vlakbij hun nieuw huis. Ik
hoop dat de jongens zich daar snel thuis zullen
voelen.
Sinds de zomervakantie zijn de volgende
leerlingen op school gekomen: In groep 4 Britt
Koning en bij de kleuters Corné van den Berg,
Job van den Doel, Matthias Donker, Rindert
den Hertog, Arjette de Jong, Judith Kamp, Lisa
de Leeuw en Ralf Oudenaarden. We werken er
hard aan en hopen dat al deze kinderen zich zo
goed mogelijk zullen ontwikkelen.
Daarbij geldt: Weet, dat de Vader je kent!
weet, dat je een parel bent! In Gods hand!
Personeels-tevredenheids-peiling
Als schoolorganisatie is het fijn te weten hoe
de verschillende belanghebbenden over ons

functioneren denken. Door goed naar hen te
luisteren kunnen we beter worden. We willen
dus graag weten wat ouders, leerlingen en
personeel van de organisatie vinden. Na de
ouder-tevredenheids-peiling in het schooljaar
2010-2011, hebben we dit jaar in de cyclus
van peilingen de personeels-tevredenheidspeiling afgenomen. Het resultaat was echt
bemoedigend, de school kreeg als cijfer van
het personeel een 8.6. Ook het personeel is
dus tevreden over de school. Uit deze peiling
zijn een aantal verbeterpunten gehaald
waarmee we aan het werk gaan. Als u de
oudertevredenheidspeiling eens wilt inzien, is
deze op de site van school na te lezen.
Actie Schoenendoos
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met
de actie Schoenendoos. Al vele jaren doen
leerlingen (met hulp van de ouders) van de
Noachschool hun best een mooie schoenendoos
voor kansarme kinderen in derdewereldlanden
te maken. De Alto van juf Dianne was afgeladen
met 69 schitterend versierde schoenendozen.
De juf schaamde zich een beetje om zo over de
snelweg te rijden... Het was dus een geslaagde
actie. Ook is een bedrag van € 307.50 aan de
organisatie overhandigd om de schoenendozen
te verzenden.
Geboren
Juf Barthe, onze juf van groep 4b/5, is op
tweede kerstdag bevallen van een tweeling. Ze
hebben de namen Jaron en Evron gekregen.
De eerste weken moesten ze nog even in het
ziekenhuis aansterken, maar inmiddels zijn de

twee mannen (ruim 2 kg) heerlijk thuis bij de
ouders. Als team zijn we allemaal op kraamvisite
geweest. Wat een geweldig wonder, twee van
die kleine mensjes met alles erop en eraan.
Op het kaartje stond dit gedicht:
Jullie zijn wonderlijk toebereid,
in de moederschoot geweven
en zelfs voor iets van jullie begon te leven,
heeft Hij Zijn handen naar jullie uitgebreid.

een hoekje willen kijken…’ Dat mag! Bij ons
op school kunnen ouders ook een kijkje in de
klas nemen. Op de kijkmorgen kunnen ouders,
opa’s, oma’s en zelfs tantes en ooms een kijkje
in de klas nemen. Enerzijds om te zien hoe de
‘jeugd van tegenwoordig’ het op school doet:
Hoe ze rekenen en taal krijgen en wat ze bij
aardrijkkunde, begrijpend lezen, Engels en
geschiedenis doen. De open-lesmorgen voor
groep 3 t/m 8 is op 1 maart en voor de kleuters
zijn de kijkmorgens verdeeld over meerdere
dagen, om de rust voor de jonge kinderen wat
meer te bewaren.
De voorjaarsvakantie is alweer in zicht. Ik hoop
u in maart weer mee te laten genieten van de
actualiteiten op onze toch wel unieke school.
Hartelijke groeten en tot ziens,
namens alle collega’s,
Kees de Korte, directeur Noachschool

De juf geniet nog een aantal weken van haar
verlof.
Inschrijven nieuwe leerlingen
De keuze van een goede basisschool voor
uw kind kan een lastige keuze zijn. Graag
gaan wij met u in gesprek om te kijken of
de Noachschool het voor u is. Op vrijdag 10
februari 2012 bent u daarom van harte welkom
op de open morgen van de Noachschool. We
vinden het fijn u te ontmoeten en willen u
graag de Noachschool ‘in bedrijf’ laten zien.
Kom gerust met uw kind(eren) een kijkje
nemen in verschillende groepen en ‘Proef de
Noachschool’. Als u na afloop meer informatie
wenst om een goede keus te maken, plannen
we met u een vervolggesprek.
Op maandag 13 februari 2012 is onze
traditionele inschrijfavond. We nodigen u van
harte uit uw kind, als het voor 1 oktober 2013
4 jaar wordt, op de Noachschool in te komen
schrijven. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent
u van harte welkom!
Natuurlijk kan de inschrijving ook op een
ander moment plaatsvinden, mits uw kind de
leeftijd van 3 jaar heeft. Neem een kijkje op
de website: www.noachschool.nl voor meer
informatie en gegevens over onze school.
Kijkmorgen… ouders in de klas
Geen kinderen meer om in te schrijven,
maar toch graag een kijkje nemen in de klas.
Vaders en moeders die voor het eerst hun
kinderen naar school brengen zeggen het wel
eens tegen mij: ‘Ik zou zo graag eens om

NIEUW!
13 maart 2012
gaan de volgende cursussen
van start:
Italiaans voor op vakantie
15 lessen
dinsdag 19:30 – 21:00
English for kids
voor leerlingen groep 7 & 8
15 lessen
dinsdag 16:00 – 17:00
Voor meer informatie:
www.aretusa.nl / 0345-652558
Ook bijles en privéles!
Leslocatie:
voormalige brandweerkazerne
Dorpsstraat 45a, Schoonrewoerd

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

bouwen zonder zorg
vrijblijvend prijsopgave voor: NIEUWBOUW, VERBOUW,
ONDERHOUD en RENOVATIE

www.wilmid.nl
Pr. Beatrixstraat 2c
Acquoy
tel. 0345-64 23 25
W. Middag 06- 54 27 80 15

Foto’s Hervormde School

1e rij: meester Slob, meester Hanse
2e rij: mevr. Prins, juf Liefhebber, juf Alting, juf Eckhard, meester Hakkesteegt, meester Den Hertog
3e rij: meester Prins, meester Zwart, juf ve Kok, ?, mevr. Hanse, meester Molenaar
4e rij: juf van Reenen, juf Steygerwalt, juf Brusse, juf van der Woerd

1e rij: W. Lakerveld, C. de Hartog, J. de Hartog-de Leeuw, meester Hanse, juf Alting
2e rij: G. Godschalk-van Wijngaarden, juf Steygerwald, T. vd Water, juf van Reenen

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

ACTIE!

€59.95

vanaf

Graag tot ziens in onze
nieuwe winkel

PVC + EGALISEREN +
LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

EEN
NIEUWE
PVC
VLOER

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

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

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

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

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

vraag in de winkel naar de voorwaarden

x
x
x

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

Stichting
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
Donderdag 12 januari waren we bij elkaar om
iedereen het beste te wensen voor het jaar
2012. Onder het genot van een drankje werd
er gezellig op los gepraat. Om half één hadden
we een heerlijk diner, verzorgd door Party
Centrum Schoonrewoerd. Rond half drie zijn
we weer voldaan huiswaarts gegaan.
De opkomst was niet zo heel groot. Waar
blijven de jongere 60-jarigen? Ook bij het
reisje zijn jullie hartelijk welkom, dus geneer
je niet en ga mee of kom op de avonden. Het
is erg gezellig en wij proberen het beste voor u
te brengen. Bent u 60 jaar of ouder en krijgt u
geen uitnodiging, kom gerust.

Hoi ik ben Joanne,
Ik zit al mijn halve leven op turnen.
Dus al 6 jaar.
Ik zit bij de club sv zijderveld.
Ik heb het daar heel erg naar mijn zin.
Eerst trainde ik 2 keer per week op donderdag
en zaterdag
Maar dat is nu nog maar een keer.
En ik help donderdag voor de training van mij
ook nog bij de jongste groep.
Op dinsdag ga ik om de week naar de gewone
gym.
En de andere week naar zangles.

Op zaterdag 3 maart organiseren we een
Lentefair van 11.00 tot 14.30.
Waar: Party Centrum Schoonrewoerd.
Wat is er te vinden: Eten, een heerlijk kopje
soep en een broodje hamburger. Koffie drinken
Gebakkraam. Bloemen en Huisdecoraties.
Inschrijven voor krentenbrood, boodschappenmand en bloemstuk. Enveloppen voor de
kinderen. En nog veel meer.

Ik heb 11 en 24 februari wedstrijden.
Verder vind ik het leuk om naar de Kooise
Camping te gaan.
Ik rij daar ook paard en help mee met allerlei
dingen.
Verder hou ik nog van muziek luisteren, lezen,
computeren.
Ik geef het tiener dagboek door aan Rosanne
Jongerhuis
Groetjes Joanne de Jong

Er is 9 keer per jaar een open eettafel. De
kosten zijn €6.00 per maaltijd. Kom gerust.
De data zijn: 12 januari, 9 februari, 8 maart,
12 april, 10 mei, 14 juni, 13 september, 11
oktober en 15 november.
Elke woensdagmorgen is er gym in het Party
centrum van 10.00 tot 10.45. De les wordt
gegeven door een fysiotherapeute, ook hier
zijn nog plaatsen vrij. We drinken drie keer per
jaar koffie met elkaar na de gym.
Inlichtingen over alle activiteiten
bestuurleden:
Nel Brouwer (641493)
Everdien Verkerk (641684)
Bets Speijer (641626)

bij

de

Met vriendelijke groet van het Bestuur

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen

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

lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER
Voor meer informatie kunt u ons
vrijblijvend bellen

Nijverheidstraat 24

4143 HM Leerdam

Fax (0345) 61 33 94

BWK actie Typisch Hollands
Misschien vraagt u zich
wel af, hoe bedenken
ze het allemaal? We
weten het ook niet,
‘t wordt zo maar
geboren. En deze keer
geen organisatieteam
van
doorgewinterde
BWK-ers, ik bedoel
ervaringsdeskundigen
die
al
eens
een
proeverij
en
een
Italiaanse
maaltijd
hadden georganiseerd.
Nee,
een
groepje
jongeren
uit
de
gemeente
dat
het
voortouw nam. Op
een zondag zomaar
wat gebrainstormd en daar ontstond het idee.
Ja het thema was wel bekend, maar hoe dan
invullen.
Donderdagavond 12 januari, kerkenraadsvergadering, nee dat kon niet meer in het
kerkelijk centrum want dat moest worden
omgebouwd naar een waar oudhollands
restaurant, dan naar de bovenzaal? Nee, ook
niet want dat werd de Kids-plaza. ‘Kunnen
we dan vergaderen in de consistorie?’, ‘Nou
oke, die bouwen we morgen dan wel om tot
fotostudio.’
En jawel vrijdagmiddag om 16.00 uur stond
alles te wachten op de gasten die zich
hadden opgegeven, en op de bezoekers die
zouden komen. Inderdaad de consistorie
was een fotostudie geworden, compleet met
achtergrondscherm, Hollandse entourage en
een proffotograaf (Hans Ippel). Voor maar
€ 2,50 kon je een professionele foto laten
maken.

De deuren van de kerk gingen om klokslag
17.00 open en de bezoekers werden warm
verwelkomd. Even rondstruinen in de aloude
toren, waar een oude dienstkar van de
burgerbescherming dienst deed als etalage voor
de vele cadeaus en home-decoraties. Onder de
oude gewelven wisselden de bloemstukken en
home-decoraties van eigenaar. Om dan in de
tent een lekkere bak koffie te halen en je fiets
te laten controleren om zo door te gaan naar
het restaurant.
Wat is er hollandser dan boerenbont, molens,
schaatsen, delftsblauw en rode zakdoeken?
En de menukaart deed daar nog eens een
schepje bovenop. Erwtensoep, boerenkool,
hutspot of zuurkool als hoofdgerecht natuurlijk
voorzien van een stuk worst en bruine jus en
tot slot een dessertkeuze van havermout of
griesmeel met bruine suiker en kaneel.
En dat terwijl de kinderen werden bezig
gehouden in de Kidsplaza, je kon je haar laten
verzorgen en je eigen schilderij maken om als

maakt ons echt blij. De kerk heeft
geen drempels, weet dat u bij ons
altijd welkom bent. Zo mochten
we aan het einde van de avond de
balans opmaken en telden het mooie
bedrag van € 1.750,- Nogmaals een
ieder heel heel hartelijk dank.

een trotse ‘Rembrandt’ mee naar huisnemen.
En wie in het restaurant was, kon zich echt
laten verwennen. De obers en serveersters
liepen af en aan en aan de reacties te horen
was het eten geweldig lekker. Zo maar een
greep uit de reacties: ouderwets lekker, een
restaurant kan dit niet verbeteren, zo lekker
maar veel te veel gegeten.
We bedanken iedereen, de koks (7 vrouwen
uit de gemeente), de fotograaf (wat een mooie
plaatjes zijn er gemaakt) alle sponsors van
zovele zaken en natuurlijk u als bezoekers.
Want in 3 uur tijd hebben circa 150 mensen
zich te goed gedaan aan de maaltijd. ‘t Was
echt typisch Hollands.
We zijn altijd weer blij dat we z’n grote
diversiteit aan mensen mogen verwelkomen.
We zien dat de drempels lager worden en dat

Roemenië
Mede dankzij de gevers van kinderkleding
konden we weer veel schoolkinderen een
pakketje met voor hen passende kleding en
enkele zelfs met schoenen geven. Dit hebben
we eind oktober/begin november gedaan. Ook
van deze plaats hartelijk dank voor de gevers.
Vakantie?
Als ze ons dan weer op ons dorp zien lopen
vragen enkelen: ‘En, een goede reis gehad
en alles goed verlopen?’ Voor de vorm zeg
je ‘Prima’. Je laat het achterste van je tong
natuurlijk niet zien. Gelukkig hebben we nu
niet gehoord, wat we in het verleden nogal
eens hoorden: ‘Bikker, gaan jullie nu al wéér
met vakantie?’ ‘Ja, gaan jullie nu al wéér met
vakantie?’ Dat pikt dan, zo iemand zou je
dan wel eens mee willen nemen en laten zien
dat het niet zomaar vakantie uitstapjes zijn.
Natuurlijk weten we heus ook zelf wel dat het
van onszelf meer eigenwijzigheid of koppigheid

BWK 2012
Wat kunt u in het nieuwe jaar
verwachten? Nou reken maar vast op
de standaardonderdelen. Wij zorgen
voor uw potgrond, en ook wc papier
hoeft u niet ruim in te slaan wat deze
zullen wij in het voorjaar bij u bezorgen.
Ondertussen is de bouwcommissie in overleg
met de architect om het plan uit te werken
en navraag te doen bij de rijksdienst wat de
mogelijkheden zijn. We hopen u in de volgende
Klepper meer duidelijkheid te kunnen geven
van wat er nu exact gaat gebeuren tijdens de
renovatie van het kerkgebouw.
We houden u op de hoogte van ons werk
middels de nieuwsbrief.
Het BWK Team
Carla de Leeuw, Gijs van der Heiden,
Kees de Korte, Joke de With, Femke Eisinga,
Caroline Meerkerk en Jan Meerkerk
Heeft u vragen of suggesties, neem dat gerust
contact met ons op 642121.

is dat we per sé zelf de kinderkleding aan de
kinderen willen geven. Als we deze kleding
aan ‘Oost-Europa zending’ uit Krimpen aan
de Lek of met ‘Hulp Oost-Europa, H.O.E.’
uit Barneveld geven komt het ook wel in
Roemenië, maar dan zie je er niets van. Beide
organisaties krijgen onze volwassen kleding
die we zelf niet mee kunnen nemen en we
steunen ze geldelijk. Maar kinderkleding, ja,
dat is nu eenmaal onze passie. Dat het niet
altijd rozengeur en maneschijn is ondervinden
we nogal eens, je komt ook wel eens doornen,
distels en brandnetels tegen.
Plee
We komen juist op de meest afgelegen
plaatsen, waar nog geen waterleiding is, dus
geen w.c. maar een plee, en deze staan niet
in huis, maar soms ver achter in de tuin. Ach,
je zou er een boek over kunnen schrijven, wat
we in die ruim 20 jaar dat we daar komen
meegemaakt hebben.
Om zo maar een paar dingen te noemen, we
sliepen bij iemand die 5 koeien had, die liepen

los in een ‘loopstal’, een schuurtje met wat
stro op de grond, je moest dwars door hat
schuurtje heen om bij de plee te komen. M’n
vrouw wilde voor we naar bed zouden gaan
nog even naar de plee, liep naar buiten, deed
het deurtje van de schuur open en ze bleef
daar maar staan dralen, deed het deurtje weer
dicht en kwam terug. Wat bleek, er stonden
een paar koeien, strak tegen elkaar aan, die de
doorgang versperden. M’n vrouw vindt koeien
prachtbeesten, ze kunnen je zo
nieuwsgierig aankijken, maar zo’n
beest een tik geven en opzij duwen,
nee dat gaat haar net iets te ver. Ze
is ook niet tussen de koeien groot
geworden, maar tot haar trouwdag
heeft ze in de winkel gestaan.
Dan moet je de gastvrouw duidelijk
zien te maken, dat je naar de plee
wil, maar dat er een probleem is.
Ze loopt dan mee, praat tegen die
koe, geeft hem een tik en duwt
haar opzij en de toegang is vrij.
Voor de zekerheid blijft die vrouw
tussen die koeien staan, zodat ook
de terugweg open is.
Een andere keer in de zomer, deze
familie hield bijen, moest je langs
een hele rij bijenkasten, die tot
vlak aan de plee stonden en een
gegons van al die bijen, dan maar
hopen dat je niet gestoken wordt.
Po
We sliepen een keer bij de directrice van een
school, daar kregen we een po mee naar bed,
die moet je dan ’s morgens gaan legen in de
plee, kunnen wij ons dat hier nog indenken in
deze tijd? Dat je een paar vreemde mensen
uit een ander land, die je niet kan verstaan te
slapen krijgt, om ze dan een po mee te geven?

Maar wel attent.
En zo zou ik nog wel een poosje door
kunnen gaan.
Doordat we niet via een organisatie
gaan, hebben we daar geen vaste
thuisbasis, is het altijd spannend wie
er zal zeggen: vannacht kan je wel
bij ons slapen. We hebben al bij heel
veel verschillende mensen geslapen,
zelfs een keer bij een zigeunergezin
met 13 kinderen. Maar dat nooit meer
zei m’n vrouw. Ach, en als er niemand
wat vroeg, we hadden altijd een bed
achter in de bus liggen (en een po).
Als het donker werd doken we achterin
op ons bed, soms midden op een
dorpspleintje. Nu we ouder zijn, is dat
wel behelpen!
De laatste keer kwamen we bij een school,
niemand meer te zien, we gingen naar de
mensen waar we de laatste keren geslapen
hadden. Ze gaven te kennen dat het nu niet
kon, je verstaat elkaar niet, dus begrepen we de
niet waarom. We hadden ons bed nu niet in de
bus liggen, ja, dan wil je wel een schietgebedje
doen. Toen we nog zaten te overleggen wat we
moesten doen, kwam die vrouw zeggen dat ze

een andere familie zou bellen, waar we jaren
geleden ook een keer geslapen hadden. Vol
spanning zaten we te wachten, ze kwam terug
en knikte van verre al van ja, gelukkig! Op
naar dat adres. Heel gezellige mensen, maar
ze spreken alleen Roemeens, dus handen- en
voetenwerk. We begrepen dat we een volgende
keer weer bij hun kunnen overnachten. Nu ga
ik de hele vuile was niet buiten hangen, daar is
de Klepper niet voor.

Verhaal halen
Iets heel anders (bijna hetzelfde). We kwamen
bij een andere school waar we ook wat kleding
voor hadden. De vorige keer hadden we daar
ook wat pakketten voor de kinderen uitgedeeld
aan die kinderen waarvan de leraar dacht ze
het het meest nodig hadden. Maar enkele
zigeunerkinderen hadden niets gehad. Toen
kwamen zigeuners verhaal halen, ze kregen
grote moeilijkheden, zo erg zelfs dat een
onderwijzer niet naar huis durfde, de politie
moest er aan te pas komen. Ze zijn nu zo bang
voor die zigeuners geworden, ze durven geen
pakketten meer aan te nemen, alleen als alle
kinderen een pakket krijgen. Er moeten er dan
ruim 100 zijn.
We hebben voldoende kleding voor kinderen
van 13 t/m 16 jaar, maar vooral voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar, daarvoor is bij ons weinig
binnengekomen, dus kan je het ook niet
uitgeven.

Stoppen?
Je vraagt je af, zullen we er maar mee stoppen?
Maar dan denken we weer aan de woorden
van mevrouw van Krieken die ver over de 100
kindertruien voor ons gebreid heeft. Toen ze
86 jaar was breide ze nog. Ze heeft een heel
album vol foto’s die wij gemaakt hebben van
kinderen die een trui aanhadden die zij gebreid
heeft.
Ze zei: Als ik bid om kracht en gezondheid
om dit werk te doen voor anderen en ik
krijg die kracht en gezondheid om dit werk
voor anderen te doen, dan moet ik dat ook
doen voor anderen en niet alleen voor eigen
geneugten gebruiken. Dit hebben we in onze
oren geknoopt en we proberen haar dit na te
doen. We hadden trouwens ook nu weer veel
kindertruien, gebreid o.a. door Metje v.d.
Heijden-de Leeuw uit Kortgerecht en door een
groepje vrouwen uit Spijk.
Bidden
Nu ik het over bidden had! Onlangs las ik in
een blad, ik weet niet meer in welk blad, maar
omdat wij veel met zigeuners in aanraking
komen zou het ‘bijna’ waar gebeurd kunnen
zijn. Er was een hulpverlener (beter gebekt
en bespraakt dan wij) bij een zigeuner en die
zigeuner vertelde dat hij 5 kippen gestolen
had. D e hulpverlener zei: ‘Dan moet je bidden
om vergeving van deze zonde’. De zigeuner
bad hardop en vroeg om vergeving voor de 10
kippen die hij gestolen had. De hulpverlener
zei: ‘Je zei toch dat je 5 kippen gestolen had.’
‘Ja’, zei de zigeuner, ‘die andere 5 kippen moet
ik nog gaan stelen.
Bikker

Heeft u een mondhygiënist nodig? U bent van harte welkom !!

Dorpsstraat 14, 4145 KC Schoonrewoerd,
T: 0345-641145 | E: kdijkers@planet.nl

1. Naam:
Irma van de Oever

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adres: Kerkeland 23.
Geboortedatum: 5 september 1967.
Geboorteplaats: Rhenoy.
Beroep: interieurverzorgster.
Getrouwd met: Henk.
Kinderen: Thanee en Ashley.
Huisdieren: nee.
Hobby’s: nee.
Leuk in je werk: het koffie drinken is
altijd wel gezellig.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: vroeg beginnen.
Lievelingsmuziek: Nederlandstalige
muziek.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: Editie.nl.
Favoriete
lectuur/boeken:
Privé,
Margriet.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
kickfun en fitness.
Lievelingseten: tortellini.
Mooiste auto: geen voorkeur.
Mooiste/leukste vakantieland: Spanje.

19. Favoriete vakantiebesteding: lekker
aan het strand liggen en stadjes bekijken.
20. Wat vind je van politiek: erg ingewikkeld.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: Het Kontakt voor het nieuws uit de
regio.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: door Henk; hij werkte toen bij
Bakker & Brouwer.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: ben mede-leidster bij voetbalteam HSSC’61 MB1.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: De
Wiel.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de
zoutopslag.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een
bushokje, zodat je droog en uit de wind
kan staan.
27. Leuk
aan
Schoonrewoerd:
het
dorpsgevoel.
28. Wat vind je vervelend en waarom: ik
vind niks vervelend.
29. Waar ben je trots op: mijn kinderen.
30. Waar heb je spijt van: ik heb nergens
spijt van.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: 32. Wat is je hartenwens en waarom: lang
en gezond leven voor mijn gezin.
33. Voor het laatst gehuild: maanden
geleden toen ik een ontsteking in mijn
schouder had.
34. Leukste jeugdherinnering: op vakantie
met mijn ouders, broers en zus.
35. Droomvakantie: een cruise maken naar
warme landen.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Frans
Bauer.
37. Waar maak je je boos over: ziekenfondskosten.
38. Waar ben je blij mee: mijn gezin.
39. Waar heb je moeite mee: autorijden in
het donker.
40. Welke hoop koester je: dat ik nog 1x
een grote prijs win.
41. Goede eigenschap: ik ben erg behulpzaam.
42. Slechte eigenschap: ik heb geen geduld.

43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: mijn kinderen.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: de crisis.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: nieuwe auto kopen, mijn
kinderen krijgen wat en de rest zet ik op
mijn bankrekening.
46. Gouden tip voor de Klepper: blijf zo
doorgaan.
47. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: helemaal
niks, haha.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: een hangplek voor de jongeren
en een goede speeltuin voor de kleintjes
aan deze kant van het dorp.
49. Vraag van Bianca Weiss: Wat vind
jij nou echt het lelijkste plekje van
Schoonrewoerd? De zoutopslag, daar
kun je zoveel leuke dingen van maken,
bijvoorbeeld een hangplek voor de
jongeren.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer de
50 vragen stellen: Maurits Oudenaarden.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe bevalt het
om eigen baas te zijn?

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Sterk
sierhekwerk
Vakkundig werk in:

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

Oók uw adres
voor Hörmann
garagedeuren

en inrijpoorten

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

telijke feest gevierd hebben. Op
woensdagavond 21 december
waren we met de hele school
in de Gereformeerde Kerk. We
hebben samen stilgestaan bij
het wonder van de geboorte
van de Here Jezus in de stal
van Bethlehem.
Wat was het een mooi gezicht
toen alle kinderen van groep 1
t/m 4 zingend binnenkwamen
met hun lantaarntje! En wat
hebben ze goed gezongen.
Ook de musical ‘Luister naar
het Nieuws’ van groep 5 t/m
8 was erg mooi. Iedereen wist
precies wat hij moest doen en het ging prima.
Complimenten! Het samenzijn na afloop werd
druk bezocht en zo mochten we elkaar in een
fijne sfeer ontmoeten. De collecte heeft het
prachtige bedrag van € 200,- opgeleverd voor
ons zendingsproject.

Nieuws van de Regenboog
Beste lezers,
Terwijl ik dit schrijf klettert de regen tegen
de ramen en lijkt het wel herfst in plaats van
winter. Toch is het in groep 1 en 2 wel hartje
winter met “Kikker in de kou”.
Alle groepen zijn weer met nieuwe energie van
start gegaan in januari en
momenteel wordt er ook
al volop getoetst met het
Leerlingvolgsysteem.
Zo
maken we een tussentijdse
balans op halverwege het
schooljaar, want wij vinden
het belangrijk om te weten
waar onze kinderen staan
en hoe wij hen verder
kunnen begeleiden naar
een volgend niveau.
Deze week heeft groep 8 de
CITO Eindtoets gemaakt.
Een belangrijk onderdeel,
maar voor velen is het al
wel duidelijk welke richting
het straks zal opgaan.
Terugblik Kerstfeest
Het is weer een poosje geleden, maar toch wil
ik u kort vertellen hoe wij dit belangrijke Chris-

Cultuureducatie
Naast al het leren op school op het gebied van
taal, lezen en rekenen is er zeker ook aandacht
voor de sociale en culturele ontwikkeling van
de kinderen.
In dat kader doen wij als school al jaren mee
aan het Kunstmenu, een onderdeel van het
Kunstgebouw in Delft. Ieder jaar gaan alle
groepen naar een voorstelling op het gebied
van dans of zang of ze krijgen een tentoonstelling op school.
Dinsdag 10 januari zijn de groepen 7 en 8
naar een film geweest in Het Dak in Leerdam.
De film heette: “The Eagle Hunters Son” en
speelde zich af in het berggebied van Mongolië.
Een prachtige film die liet zien hoe het leven is
in een totaal andere cultuur.

De kinderen hebben heel geboeid naar deze
film gekeken en waren onder de indruk van
de leefomstandigheden van deze mensen. Ook
de keuzes die kinderen al op jonge leeftijd
daar moeten maken heeft hen aan het denken
gezet.
Groep 3/4 heeft op school een tentoonstelling
over het werk van kunstenaar Henri van Nuenen
gehad met als thema ‘Poedelzwemmen’. Op
een speelse manier maken de kinderen kennis
met beeldende kunst aan de hand van kunstwerken die uit negen gezeefdrukte panelen
bestaan. Door middel van verwerkingslessen
en beeldende opdrachten leren ze over
patronen, de invloed van kleuren en over
verhalen die uit een kunstwerk voortkomen.

TIMBOEKTOE: een nieuwe methode voor
Technisch Lezen
Vanaf februari zijn we gestart met deze
spiksplinternieuwe methode voor Technisch
Lezen. In groep 3 leren de kinderen lezen;
dat noemen we ‘aanvankelijk technisch
lezen’. Daarna moet deze vaardigheid wel
onderhouden en verder ontwikkeld worden.
Dat noemen we ‘voortgezet technisch lezen’.
Vroeger gebeurde dat vooral door veel
klassikaal te lezen, waarbij iedereen gelijktijdig
uit hetzelfde boekje las, ongeacht welk niveau
je had.
Ruim twintig jaar geleden kwam het lezen in
niveaugroepen de basisschool in. Kinderen die
ongeveer op hetzelfde niveau zaten gingen
één of twee keer per week apart in een groepje
uit hetzelfde boekje lezen. Toch bood dit niet
voldoende ondersteuning voor die kinderen die
moeite met technisch lezen hadden. Vooral de
continuïteit was een aandachtspunt. Maar ook
kinderen die het eindniveau hadden behaald,
werden niet meer uitgedaagd om zich te
verdiepen in moeilijke woordstructuren, het
leestempo te verhogen en woorden uit een
andere taal te leren lezen.

Groep 5 en 6 zijn op 30 januari naar een
muziek- en vertelvoorstelling geweest in
Leerdam. De voorstelling heette ‘Bulty
Patrick’ en ging over wat er allemaal mis
kan gaan in iemands leven en hoe je daar
vervolgens mee omgaat. Het verhaal ging
over een arme visser aan het strand van
Ierland die flessenpost vond. Tijdens deze
voorstelling klonk de onweerstaanbare
Ierse muziek. Een prachtige voorstelling waar de kinderen zeker van hebben
genoten.
Toetsen Leerlingvolgsysteem
We zijn inmiddels al weer op de helft van het
schooljaar. Dat betekent dat er in de maand
januari weer volop getoetst is in alle groepen.
Het gaat daarbij om de volgende toetsen:
Rekenen/Wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling
en Technisch lezen. Bij de kleuters worden iets
andere toetsen afgenomen.
Op deze manier kunnen we de voortgang van
iedere leerling nauwgezet volgen en waar
nodig het onderwijsaanbod aanpassen voor
kinderen die dat nodig hebben.

Alle nieuwe methodes voor Voortgezet
technisch lezen spelen in op deze nieuwe
inzichten. De methode TIMBOEKTOE volgt
daarbij twee sporen: ontwikkeling van de
technische leesvaardigheid en het verhogen
van de leesmotivatie. Deze methode is
groepsoverstijgend, dat betekent dat kinderen
uit verschillende groepen bij elkaar in hetzelfde
leesgroepje kunnen zitten. Ieder kind leest dan
ook echt op zijn eigen niveau.
De kinderen zijn met veel plezier en
enthousiasme van start gegaan en ze kijken er
naar uit wanneer het weer TIMBOEKTOETIJD
is.

Open dag en
aanmelding nieuwe leerlingen
In deze Klepper treft u een paginagrote poster
aan van onze Open Dag. Alle kinderen die
(bijna) 3 jaar zijn worden met hun ouders van
harte uitgenodigd een kijkje te nemen op onze
gezellige school aan de rand van het dorp.
U kunt ’s morgens gezellig binnenlopen en dan
mag uw kind lekker met groep 1/2 meespelen.
Of als u niet in de gelegenheid bent overdag
te komen, dan kunt u ook ’s avonds binnen

wandelen en een kijkje nemen. Eventueel kunt
u al een inschrijfformulier meenemen.
We hopen dat velen gebruik zullen maken van
deze gelegenheid om onze school eens van
binnen te bekijken en een beeld te krijgen van
ons onderwijs.
Van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Caroline van Reenen,
locatieleider de ‘Regenboog’

25 jaar Fysiotherapie in Schoonrewoerd
De Praktijk voor Fysiotherapie in Schoonrewoerd bestaat dit jaar 25 jaar. Ter gelegenheid
hiervan organiseert de praktijk in 2012 elke
maand een thema-avond. Alle thema-avonden
draaien om Bewegen en worden verzorgd door
medewerkers van de praktijk.
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen
om ongeveer 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur wordt
u ontvangen met een kopje koffie of thee. De
toegang is gratis.
Dinsdag 14 februari 2012 staat de thema-avond
in het teken van Kinderen en Bewegen.
Lienke Scheurwater, één van de vier kinderfysiotherapeuten en ergotherapeut Anneke
van der Valk zullen de volgende onderwerpen
bespreken:
- Waarom is bewegen goed voor kinderen?
- Motoriek en ontwikkeling
- Voorkeurshouding en afgeplat hoofdje bij
baby’s
- Wat te doen als de motorische ontwikkeling
anders verloopt dan verwacht
- Ook bij problemen met schrijven kan
kinderfysiotherapie helpen
- ‘Door Dik en Dun’: nieuw programma voor
kinderen met overgewicht
- Ergotherapie bij kinderen
Dinsdag 13 maart 2012 staat de themaavond in het teken van Manuele therapie
en Bewegen. Manueel therapeuten Linda
Doodhagen en Peter Verweij gaan onder meer
in op de volgende onderwerpen:
- Verschil tussen manuele therapie, osteopathie en chiropraxie
- Problemen bij het bewegen

-

Het belang van stabiliteit van de romp op
het bewegen
Een actueel onderwerp uit de manuele
therapie wordt belicht

Dinsdag 10 april 2012 gaat over Voeding en
Bewegen. Diëtiste Lucile van Hattem vertelt
over:
- Gezonde leefstijl en gezonde voeding
- Fabels over voeding en bewegen
- Energie voorraden, energie bronnen
- Energiebalans: energie inname en energie
verbruik
Over de andere thema-avonden leest u in de
volgende Klepper meer informatie. De data
kunt u vast noteren.
15 mei
Ouderen en Bewegen
12 juni
Mini-symposium “Bewegen”
11 september Logopedie en Motoriek
9 oktober
Oncologie en Bewegen
13 november Bewegen bij
Bekkenproblematiek
11 december Medicatie en Bewegen
Iedereen die belangstelling heeft om een
of meer avonden bij te wonen is van harte
welkom. Deelname is gratis, wel graag vooraf
aanmelden. Locatie: Gezondheidscentrum De
Wiel, Noorderwoerd 18, Schoonrewoerd.
Fysiotherapie Schoonrewoerd
Noorderwoerd 18
4145 NV Schoonrewoerd
0345-641535
administratie@gcdewiel.nl
www.gcdewiel.nl

TE HUUR

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

Wij hebben twee nieuwe luxe
6-persoons chalets op bungalowpark
“Bospark” in Beekbergen te huur.
“Jip” en “Janneke” staan naast elkaar
op een rustig park aan de rand van
het bos op 300m afstand van de
Loenense waterval en kunnen apart
maar ook samen gehuurd worden.
Het park heeft veel voorzieningen waaronder
o.a. een overdekt zwembad,
pannenkoekenhuis en midgetgolf.
Boek nu vast uw vakantie en bel
voor informatie, beschikbaarheid en
prijzen naar Hans en Janny Ippel,
telefoon 0345-641976
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Nu met vroegboekkorting!!!!!

Wandelend ontdekken
Tijdens
onze
wandelingen
komen
we
soms zaken tegen die nader onderzoek en
bestudering vragen. Dat neem je je dan voor
als je loopt, maar vaak vergeet ik het dan weer
als we thuis zijn. Een bepaalde bloem of struik,
een typisch bordje onderweg of… een heerlijke
ruime zitbank met een merkwaardige hoogte
en heel leerzame inscripties.

We wandelden, alweer enkele jaren geleden bij
Asperen: de IJsvogelroute. Daar kwamen we
zo’n bank voor het eerst tegen. Later zagen
we er weer één in de Marienwaerdt. En ook
bij het Fort bij Culemborg: Werk aan ’t Spoel,
staat er één. Mijn belangstelling was gewekt
en omdat het weer niet echt uitnodigt tot
wandelen (er zijn al minstens drie wandelingen
verregend) besluit ik dit keer voor de Klepper
een ‘wandeling op het internet’ te doen op
zoek naar meer informatie over die bijzondere
banken.
De banken die mij zo intrigeren blijken
inundatiebank te heten: ‘Langs de Nieuwe

Hollandse
Waterlinie
zijn
zogenaamde
inundatiebankjes
geplaatst.
De
bankjes
bieden, behalve de mogelijkheid om uit te
rusten, informatie over de geschiedenis van
de Waterlinie en de hoogte van het water bij
inundatie.’

Met in het achterhoofd de vele stortbuien
van de afgelopen weken en de spanning in
Groningen voor ondergelopen polders, spreekt
het woord inundatie wel tot de verbeelding.
In het geval van deze banken gaat het niet
over natuurrampen, maar over het moedwillig
onderwater zetten. Bij een inundatie gaat
het om het defensieve onder water zetten
van land voor militaire doeleinden. Het
land wordt onbegaanbaar door het water
en de onzichtbare greppels en sloten en
onbevaarbaar vanwege de verstopte hekken
en prikkeldraadversperringen. Dit was een
geduchte hindernis voor de vijand te paard.
Inmiddels is dat allemaal historie, maar wel
een heel interessante.
Om de bankjes ook op de juiste hoogte te
plaatsen, kwam nogal wat techniek kijken. Ik
lees op internet: ‘De maker van de bankjes had
de inundatiehoogte samen met het waterschap
bepaald aan de hand van het hoogtebestand
van Nederland. Hij vroeg zich echter af hoe
hij deze hoogtes nu daadwerkelijk in het veld
kon inmeten, zodat de bankjes correct werden
geplaatst. GeoFort vond dit een ultieme

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische
deken, spaarlampen, magnetron, etc.)
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?

NIEUWE NAAM, NIEUWE START!
Voorheen Notarispraktijk Leerdam,
vanaf nu Notarispraktijk Wolthuis.
PERSOONLIJK

HELDER

VAKKUNDIG

Bent u moe of heeft u klachten die een dokter
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een
mogelijke oorzaak.
Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische
en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

Energieweg 22a | Postbus 32 | 4140 AA Leerdam
Telefoon: 0345 - 61 56 41 | Telefax: 0345 - 61 77 21
E-mail: info@notariswolthuis.nl | Website: www.notariswolthuis.nl

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

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

combinatie van Geo en Fort en bood aan om
haar expertise op het gebied van X,Y en Z
coördinaten in te zetten voor de gehele Nieuwe
Hollandse Waterlinie.’
De naam GeoFort springt eruit. Wat is GeoFort?
Weer surf ik met die prachtige zoekmachines
over de wereld: ‘Een spannend forteiland dat
onderdeel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie wordt momenteel getransformeerd
tot een educatieve attractie gericht op
cartografie en navigatie. Op GeoFort ziet een
breed publiek, waaronder kinderen, ouders
maar ook zakelijke bezoekers, hoe interessant
én relevant de geo-wereld is. Het fort is zeer
centraal gelegen in het land nabij Leerdam en
is vanaf 2012 toegankelijk voor het publiek.’
Ik ben aangenaam verrast: nabij Leerdam!
‘GeoFort brengt de geo-wereld op een
aansprekende manier naar buiten. Het gaat
in het bijzonder om geo-technieken waarbij
het ruimtelijk denken de basis vormt: alle
technieken waarbij de X,Y,Z coördinaten een
cruciale rol spelen. Denk daarbij aan ruimtelijke
vraagstukken: zoals het inmeten van het
aardoppervlak met diverse meetinstrumenten
tot het bewerken en visualiseren van gegevens
in statische kaarten of in dynamische simulaties.
Technieken zoals Google Earth, Tom Tom, maar
ook moderne iPhone applicaties zoals Layar.
GeoFort is hét visitekaartje van Geo-Nederland
waarbij zowel de zakelijke geo-wereld, het

geo-onderwijs, de gebruikers en de overheid
betrokken zijn.’
Nou, ik heb mogelijk de laatste tijd niet goed
opgelet, maar ik had hier echt nog nooit van
gehoord. Waar is dat dan precies: ‘GeoFort
is gehuisvest in Fort bij de Nieuwe Steeg van
Staatsbosbeheer. Het monumentale fort heeft
een bijzondere combinatie van historische
gebouwen en een uitdagend buitenterrein. De
centrale ligging in Nederland, het geopolitieke
karakter en de vele gezichten van het fort
bieden speelse en spannende mogelijkheden
om zowel het rijke ‘geo-verleden’ van Nederland
als de indrukwekkende geo-innovaties van het
heden te presenteren aan de buitenwereld.’ En
wie zitten erachter zo’n mooi project? ‘Achter
het idee voor GeoFort staan twee bevlogen
initiatiefnemers: Willemijn Simon van Leeuwen
(1971) en Bart Bennis (1966). Hun passie voor
X,Y en Z is hun X-factor. Sinds september 2005
zijn zij bezig om de plannen te realiseren en
verder vorm te geven. Samen met Bart en
Willemijn zijn zes medewerkers bezig met de
realisatie van GeoFort en het ontwikkelen en
begeleiden van de activiteiten.’
Ik denk dat onze volgende wandeling wel eens
die kant op kan gaan: Fort De Nieuwe Steeg
bij Leerdam.
Hans & Jolanda Lemcke

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

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

WWW.GENGTUINENPARKMACHINES.NL
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Burgerlijke stand
Gewoonte getrouw geven we de namen van
de personen uit ons dorp die het afgelopen jaar
zijn overleden.
25-1
Cathariena Bogerd-de Jong (91)
14-2
Adriaantje Brouwer-de Leeuw (90)
5-6
Tineke Vink-van Zwam (54)
8-6
Jo de Keyzer-Kros (83)
22-6
Aartje de Jong (82)
1-8 Bastiana Geertje den Hartog-Verrips (78)
20-8
Aaltje Bogerd-van Iperen (86)
21-8
Engeline Boogers-de Leeuw (77)
2-9 Trijntje Cornelia v. Weverijk-de Jong (79)

10 januari
Bram Willem
Zoon van Wilco en Petra Boogaard-Verkaik,
broertje van Tim en Koem

Overleden
20 januari is Eeltje van Es-den Besten
overleden op de leeftijd van bijna 90 jaar,
gewoond hebben Acquoyse Heuvel 60

Geboren
30 november
Pieter-Arie
Zoon van Arie Pieter en Joke Verhoef, broertje
van Nelleke.
(Ze hadden geen geboortekaartje mee. ‘Zet
hem er maar in zonder kaartje’, zei z’n moeder)

22 januari
Isa (Anna Isabelle)
Dochter van Robin en Charissa Vink

23 december
Joppe Gerrit Marinus
Zoon van Erwin en Angela Vink

Verhuisd
• Anthonie Klijn en Wendy de Jong vanuit
Leerdam naar Kon. Wilhelminastraat 11, zij
hopen binnenkort te trouwen
• Nico den Hartog (vanaf Overheicop 3)
en Esther Bouwman (vanuit Beesd) naar
Masada 3
• Cees en Mar vd Berg wonen nu samen in het
Emmahuis, kamer 54
• Mariska Kekeris met zoon Mitchell van 7
en dochter Britt van 4. Zijn wonen nu op
Kerkeland 29
• René Stravers met gezin van Kon. Julianastraat 56 naar Kon. Julianastraat 44
• Michael Hellberg en Jessica van Klei met
hun kinderen Romy van 13 en Revan van
10, verhuis van Kerkeland 29 naar Kon. Julianastraat 56
• Willy Buynes met haar zoon Krijn, van Overheicop 62 naar Kon. Julianastraat 36

Jubilea & Verjaardagen
27 november waren Job de Jong & Corrie
den Burger 65 jaar getrouwd
22 januari is Hanny Middag-Hol 90 jaar
geworden.

In een vorige Klepper had ik al de 90-plussers
van ons dorp genoemd. Daarbij ben ik Lena de
Jong-Nobel vergeten. Zij is 93 jaar en woont
in het Emmahuis. Ik ben bij haar geweest,
maar ze herkende me niet meer.
Bikker

VERHUISD!!
Na vele omzwervingen zijn we weer samen.
Daar zijn we beide blij mee, dit kunnen we beamen.
Nadat ik diverse keren geopereerd ben aan mijn been.
Ging ik van de Masada naar het ziekenhuis heen.
Van daaruit moest ik ergens anders gaan wonen.
Ik ging naar Lingesteyn te Leerdam om daar mijn kunsten te vertonen.
Ik heb daar met mijn nieuwe been weer leren lopen, echt waar!
Ja hoe bestaat het, maar Kees speelde het klaar.
Dit is inmiddels ruim 2.5 jaar geleden alweer.
Ik heb het prima naar mijn zin gehad, keer op keer.
Halverwege 2010 is mijn vrouw te val geraakt en heeft haar arm gebroken.
Waardoor ook zij de Masada moest verlaten en ergens is ondergedoken.
Ze kwam in Open Vensters terecht in Leerdam, vlak in de buurt.
Waar ook zij moest opknappen van de val en wat dan toch lang duurt.
We gingen dan een aantal keren per week bij elkaar op bezoek.
Maar dat is maar even en dan valt weer het doek.
Maar nu is het feest compleet!
We gaan weer samenwonen, dat u het weet.
In het Emmahuis in Leerdam hebben we een mooi huisje voor ons samen.
Met onze eigen spullen en bloemen voor de ramen.
We willen langs deze weg iedereen bedanken voor alle belangstelling.
Die we de afgelopen tijd vanuit het dorp mochten ontvangen.
Dat waardeerden we echt heel erg, met de kaarten kunnen we de kamer behangen.
Schoonrewoerd is nu definitief een gesloten boek.
We wonen nu in Leerdam en niet meer om de hoek.
Maar Schoonrewoerd blijft in ons hart, we hebben een fijne tijd gehad
We gaan dit voortzetten in Leerdam, want we zijn elkaar nog niet zat.
Groeten van Kees en Mar van den Berg
Emmahuis, Kamer B64
Raadsliedenstraat 120, 4142 BV Leerdam
Tel: 0345-642159

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

ACTIVITEITENKALENDER
februari
13 februari
14 februari
15 februari

19.00-20.30
20.00-21.30
20.00

9.00-11.30 & 19.00-20.00
19 februari
9.20
22 februari
23 februari

20.00

maart
3 maart

11.00-14.30

8 maart

20.00

13 maart

20.00-21.30

18 maart
23 maart

9.15
20.00

28 maart
april
9 april
25 april

20.00

Inschrijfavond nieuwe leerlingen op de Noachschool
Thema-avond Praktijk voor Fysiotherapie ‘Kinderen en Bewegen’
Inspraakavond DVS in het Dorpshuis over wijk Oost, de plannen
voor de bouw van de nieuwe Noachschool met een gymnastieklokaal
Open dag Regenboog
Excursie Natuur en Vogelwacht naar de Appeldijk en de Koornwaardplas te Heukelem
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Dialezing bij De Schaapskooi (Natuur en Vogelwacht) over De
Zouwe

Lente-fair in Party Centrum Schoonrewoerd georganiseerd door
het ouderenkontakt
Dialezing bij De Schaapskooi (Natuur en Vogelwacht) over
Roemenie, De Karpaten en de Donau Delta
Thema-avond Praktijk voor Fysiotherapie ‘Manuele therapie en
Bewegen’
Excursie Natuur en Vogelwacht naar De Biesbosch
Dialezing bij De Schaapskooi (Natuur en Vogelwacht) over De
Utrechtse Heuvelrug.
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

Thema-avond Praktijk voor Fysiotherapie ‘Voeding en Bewegen’
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

