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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer vierennegentig
Het jaarlijkse oranjenummer van De Klepper ligt
weer voor u. Sprankelend kleurrijk en daar is hard
aan gewerkt onder andere door de kinderen van
onze scholen om de voorplaat te ontwerpen. Er
waren weer heel veel mooie tekeningen gemaakt,
moeilijk kiezen, hoor! Maar ja, we hebben maar 1
voorkant. Een aantal tekeningen hebben we dus IN
De Klepper een plaatsje gegeven. Hartelijk dank
aan alle tekenaars en schilderkunstenaars dat ze
zich zo voor De Klepper hebben ingespannen.
Het Oranjenummer is een voorjaarsnummer. En
gelukkig is daar al iets van te merken buiten: bollen
komen uit en bloeien op, de kale bomen worden
alweer voorzichtig groen, vogels laten zich horen
en de ooievaars klepperen volop. Het bruist in de
natuur. Toch moeten we even terugkijken naar
februari. De Klepper was al bezorgd en toen werd
het even winter. Er is geschaatst op De Wiel van
Bassa, weliswaar vooral op de Kleine Wiel, maar het
was toch echt even ‘Wielkoorts’ in Schoonrewoerd.
De familie Den Besten was weer een aantal avonden
in de weer met het repareren van de scheuren en
het vegen van de baan. Voor dat vegen kreeg Kees
den Besten onverwacht hulp van ‘G en G, Tuin- en
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Parkmachines’. Er werd een heuse borstelmachine
aangevoerd. Dat leverde een sprankelende baan op.
Hartelijk dank namens alle kinderen en volwassen
schaatsers van ons dorp.
Maar nu dan toch echt naar het voorjaar: u leest
erover in bijna alle artikelen. Of het nu van de Natuuren Vogelwacht komt met een leuk excursie-aanbod
of van het ouderenkontakt waar we terugblikken op
de lentefair of in de wandeling, de scholen, allemaal
noemen en roemen ze die lente. Onlosmakelijk
met dat nieuwe seizoen verbonden zijn uiteraard:
Koninginnedag (niet voor niets hebben we zo’n mooi
oranjenummer) en de Jaarmarkt, u leest er alles
over in dit nummer.
Voorjaar en Vogels ook zo’n onlosmakelijk geheel.
Onze ooievaars, onze tuinvogels en natuurlijk
onze weidevogels. Daarover gaat een bijzonder
uitje op bezoekboerderij Het Achterhuis. Op
vrijdag 27 april wordt er een avond georganiseerd
over weidevogels onder leiding van twee zeer
ervaren weidevogeldeskundigen. Astrid Kant en
Jan Zijderveld kunnen u alles vertellen over de
weidevogels. Meer informatie: bezoekboerderij Het
Achterhuis, Hoogeind 20 a, 4143 LX Leerdam,tel:
0345-619887.
We staan weer stil bij grote gebeurtenissen in ons
dorp: een koe die heel veel en kwalitatief heel
goede melk heeft gegeven; een tentoonstelling
van prachtige wandkleden met een boeiend
verhaal, het voorrecht van bruisend water uit de
kraan en al die sprankelende activiteiten die een
groot samenhorigheidsgevoel geven. Er was een
paasworkshop, er is een breiproject gaande en er
komt een workshop tas haken.
Schoonrewoerd BinnensteBuiten komt er weer aan:
een kijkje achter die ‘gewone’ voordeuren, waar
zoveel bijzonders gebeurt. We staan ook stil bij de
mensen in ons dorp, ik doe een greep: Chris van
de Vis- den Hartog, Rosanne Jongerius, Anton van
Steijn en Maurits Oudenaerden. Ja, als u nu bij het
voorwoord bent begonnen met lezen dan gaat het
vast kriebelen, je wordt zo nieuwsgierig naar al
die bijzondere dingen en mensen. En als u – net
als ik meestal doe- het voorwoord als laatste leest
dan hoop ik dat u hebt ervaren dat dit weer een
sprankelende en bruisende dorpskrant is geworden.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 95 is vrijdag 25 mei. Klepper 95 zal
rond 15 juni 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
schoonheidsbehandeling
0345 - 641561

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

.RPODQJVLQRQ]HZLQNHO
YRRUZRRQLQVSLUDWLHHQSHUVRRQOLMNDGYLHV

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

Voor al uw woonwensen
*RUGLMQHQ9ORHUEHGHNNLQJ/DPLQDDW%HGGHQ
/XFKWNHUQ PDWUDVVHQ 6FKXLIGHXU NDVWV\VWHPHQ
6KXWWHUV=RQZHULQJ8LWVWHNHQGHVHUYLFH

Hoveniersbedrijf de Woerd
Brinkstaat 16
4145 KR Schoonrewoerd
tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: dewoerd@chello.nl

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

www.denbesten-woninginrichting.nl

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Vandaag voor het eerst buiten gegeten! Ok, het
was nog wat fris, maar met een trui aan was het
goed te doen. En met buiten-eten begint dan
heerlijk het voorjaar en dus het buitenseizoen:
de tuin lekker opruimen, de zithoekjes weer
inrichten, de bloembakken vullen, het zaaibed
voor de eerste raapsteeltjes klaarmaken en…
ach, zoveel te doen.
Het buitenseizoen is voor veel leden van de
Natuur- en Vogelwacht helemaal niet alleen
het voorjaar, de zomer en de herfst. Juist in
de winter worden immers de wilgen geknot
en de fruitbomen gesnoeid. Juist in de winter
worden ook de plannen gemaakt (over reizen,
over klussen…). En nu, nu het voorjaar begint,
wordt het tijd om de bomen rustig te laten
uitlopen en bloeien (zo mooi!) en wordt het
tijd om plannen ten uitvoer te brengen. Geen
luie dia-avonden meer, maar lekker actieve
excursies. En voor die enkele regendag: een
mooie expositie in de Schaapskooi.
Er wordt veel georganiseerd door de leden van
de Natuur- en Vogelwacht. Een greep uit het
programma:
26 april: avondexcursie in het Zouwegebied
o.l.v. Jules Klees. Vertrek om 18.45 uur vanaf
de parkeerplaats bij sporthal Helsdingen te
Vianen. Rond 19.00 uur vertrekt de groep
vanaf het tunneltje onder de A27 bij Zederik
aan het eind van de Driemolensweg.
6 mei: vogelexcursie bij Everdingen langs
de Lek o.l.v. E. Polfliet. Men verzamelt rond
09.00 uur bij sporthal Helsdingen te Vianen.
20 mei: excursie in de duinen van Voorne.
Er wordt gelopen vanuit het bezoekerscentrum
Tenellaplas. De gids is B. de Groot. Om 08.00
uur wordt verzameld op het parkeerterrein van
sporthal Helsdingen te Vianen.
En dan die regenachtige dag of… je hebt bezoek
en wat kun je daar nu eens mee gaan doen
of je hebt trek in koffie of iets fris en je wilt
niet alleen maar zitten of... Weet u, voor die
prachtige tentoonstellingen in De Schaapskooi
heeft niemand een excuus nodig. Gewoon
gaan kijken, dat is het devies.

In de maand april: Amfibieën gefotografeerd
door Rene Krekels.
In de maanden mei en juni: NoorwegenRondane gefotografeerd door Hennie Marks.
Het Rondane-gebied in Noorwegen is het
oudste beschermde natuurgebied. Het is
een hooggebergte met 10 toppen boven de
2000 meter. Het grootste gedeelte ligt boven
de boomgrens en dat levert verrassende
vergezichten op.
Op 21 april organiseert het Zuid-Hollands
Landschap
in
samenwerking
met
De
Natuur- en Vogelwacht haar regiodag.
Tijdens deze dag is er van alles te doen
en te beleven. Het programma is gratis.
Kijkt u vooral op de website:
www.zuidhollandslandschap.nl/natuuragenda
voor alle details. Alvast een tip van de sluier: u
kunt die dag van 10.30 uur tot 15.30 uur:
• de infomarkt bezoeken
• naar streekverhalen luisteren
• wandelen en de reigerkolonie achter De
Schaapskooi met een telescoop bekijken
• waterdieren zoeken
• knutselen voor kinderen
• kijken naar en vragen stellen aan een
mandenvlechter
U ziet het: de Natuur- en Vogelwacht De
Vijfheerenlanden bruist van lenteleven. Kom
en geniet mee.
Namens de vrijwilligers van
Natuur- en Vogelwacht
Jolanda Lemcke

PERSOONLIJK

HELDER

VAKKUNDIG

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

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

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

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

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

Schoonrewoerd
BinnensteBuiten
Vorig jaar hebben we elkaar tijdens de open
deurroute Schoonrewoerd BinnensteBuiten
versteld doen staan van de diversiteit aan
talent en bezigheden in ons dorp en was de
dag, mede natuurlijk door het schitterende
weer, een groot succes. Daarom willen we de
route dit jaar voor de tweede keer organiseren
en wel op 1 september.
Om het geheugen weer een beetje op te
frissen en voor de nieuwkomers: op deze dag
zetten we onze deur open om iets van ons
werk, hobby, passie enz. te laten zien met de
bedoeling elkaar (weer) te leren kennen.
De spelregels zijn (bijna) hetzelfde gebleven:
• iedereen komt in aanmerking om mee te
doen: jong, oud, particulier, verenigingen,
kerken, scholen, bedrijven enz.
• de enige voorwaarde voor deelname is dat
de bijdrage respectvol is ten aanzien van
alles en iedereen
• iedereen is verantwoordelijk voor zijn /haar
eigen bijdrage
• iedere deelnemer wordt opgenomen in een
routeboekje en verplicht zich gedurende de
hele dag de deur open te houden
• iedereen is vrij (desgewenst) te verkopen
en/of reclame te maken
• om niet helemaal afhankelijk te zijn van
subsidies vragen we dit jaar een kleine
bijdrage van € 15.- per deelname

Brandweer
Schoonrewoerd
Na onze succesvolle informatie avond voor
de werving van nieuwe brandweervrijwilligers
zijn er vier kandidaten overgebleven. Drie
direct voor de post Schoonrewoerd en één
voor een combinatie voor de post Ameide en
Schoonrewoerd omdat deze persoon overdag
werkzaam is in Ameide. Wij hebben bijna alle
verplichtingen en keuringen doorlopen zodat
ze definitief aangenomen kunnen worden.
Daarna kunnen ze het opleidingstraject in,
dit gaat intern en extern plaatsvinden. Voor
extern geldt dat ze 2,5 jaar bezig zijn voor
Manschap A, een rijksdiploma waarmee je in
geheel Nederland bij een brandweerkorps aan
de slag zou kunnen. Voor beroeps of vrijwillige
brandweerman zit namelijk geen verschil in
opleiding. Logisch ook, want een brand in een
woning in Amsterdam moet hetzelfde bestreden
worden als in Schoonrewoerd, het brandt daar
echt niet anders dan hier, alleen komt het daar
meer voor dan bij ons in Schoonrewoerd.

Voor informatie en opgave deelname kunt u
terecht bij:
Bas Middelkoop, Kortgerecht 24,
06-21863752, de-wetering@kpnmail.nl
Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26, 641758
06-48955183, trudi.middelkoop@gmail.com
Laten we er met en voor elkaar weer een leuke,
gezellige dag van maken.

De vier nieuwe personen zijn, Pim Horden (jr),
Jarno de Jong, Erik Vroege en Martin Kool,
waarbij Martin bij Ameide en Schoonrewoerd
gaat uitrukken. Ze zijn alle vier erg enthousiast
en willen samen met de huidige groep klaar
staan voor het dorp Schoonrewoerd en de
omgeving om bij calamiteiten de burgers te
helpen. Ik ben weer trots dat mensen zichzelf
beschikbaar stellen voor de maatschappij
ondanks hun drukke werkzaamheden en
andere hobby’s.
Groet van een trotse postcommandant,
Johan den Hertog

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

NIEUWS VAN DE
Dorpsvereniging
Op 20 juli 2012 bestaat de Dorpsvereniging 20
jaar! U gaat daar zeker iets van merken. We
komen daar tegen die tijd op terug.
Vragenuurtje en jaarvergadering
Op 9 mei 2012 willen we een combinatieavond organiseren waarop we de jaarvergadering en vragenuurtje koppelen. De
gespreksonderwerpen voor de jaarvergadering
zullen nog bekend worden gemaakt, maar het
belangrijkste is uiteraard: uw aanwezigheid.
Noteer 9 mei dus alvast in uw agenda. We
ontmoeten elkaar in het Dorpshuis.
Wijkschouw
Op 20 september 2012 is er weer een
wijkschouw. Hebt u nog verbeterpunten voor
Schoonrewoerd, laat het ons dan weten. Ook
andere zaken en aandachtspunten betreffende
ons dorp zijn welkom.
Noachschool en gymzaal
Er is de afgelopen periode veel over dit
onderwerp gesproken. Tijdens de openbare
bijeenkomst op 15 februari jongstleden hebt
u het allemaal kunnen volgen. De zaal zat
bomvol. Uiteraard hebben ook de plaatselijke
kranten verslag gedaan. De stuurgroep (de
scholen en de gemeente) heeft een stevige
stapel ‘huiswerk’ meegekregen alvorens er
voldoende draagvlak is om het plan te kunnen
verwezenlijken.
Het is te hopen dat men er met elkaar uit
kan komen. En dat er een aanvaardbaar plan
komt dat voorgelegd kan worden aan de
Schoonrewoerders.
Met vriendelijke groet
J. van Tilburg (sr), voorzitter.

De Rommelschuur
De Rommelschuur op Overheicop 1 is nog steeds
iedere tweede en laatste zaterdagmorgen open
van 9.00 – 12.00 uur. Veel mensen vanuit ons
dorp maar ook vanuit andere plaatsen weten
ons te vinden. Er is een ruim aanbod van
tweedehands artikelen. De artikelen worden
vantevoren gesorteerd zodat alles in goede
staat is. De ruime stellingen in de schuur
zorgen ervoor dat alles overzichtelijk uitgestald
kan worden. De kledinghoek krijgt steeds
meer aandacht. Het is zeker de moeite waard
om hier te komen kijken. De boekenschuur is
ook rijk gesorteerd, alles op schrijvers en op
verschillende onderwerpen. In beide schuren
staat de koffie klaar.
De Rommelschuur is ook op vrijdag 18 mei
tijdens de jaarmarkt geopend van 9.00 –
13.00 uur. Er is een koffieterras waar u tijdens
de drukte even heerlijk kunt uitrusten of een
praatje kunt maken met bijvoorbeeld een oude
bekende of met een familielid dat u al een poos
niet hebt gezien. Bij de koffie is zelfgebakken
taart en cake verkrijgbaar.
Heeft u zelf spullen die u niet meer gebruikt,
dan kunt u ze bij ons brengen op de tijden dat
we geopend zijn. Kunt u het zelf niet vervoeren
of wilt u het toch op een andere dag brengen,
dan graag even bellen met Gerrit Middelkoop
tel: 0345-642198.
De opbrengst van De Rommelschuur is voor
de Gereformeerde Kerk en voor goede doelen.

NIEUWS VAN DE
Activiteitencommissie
Na lange tijd weer een berichtje van de
activiteitencommissie.
Vorig jaar december hebben we weer een
leuk kerstuitje gehad. Met een bus vol
gingen we richting Maastricht. Onderweg
maakten we nog een tussenstop in Weert
met koffie en gebak.
Om 11.30 kwamen we aan in Maastricht.
Iedereen kreeg de tickets mee voor de
grotten dus het shoppen kon beginnen.
Om 17.00 kwamen we weer bij elkaar om
te eten en aansluitend hadden we een
Christmas Parade. Wat was dat geweldig:
al die kinderen en volwassen die dansten
en mooi gekleed waren. Daarna gingen we
met elkaar naar de bus en kon het nakletsen
beginnen. Geloof ons maar, de dames en
heren uit Schoonrewoerd kunnen goed
shoppen, tassen vol gingen er mee naar
huis. Iedereen bedankt voor jullie opkomst,
wij vonden het geweldig!!!

4 April was er een paasknutselmiddag met een
hoge opkomst van maar liefst 80 kinderen.
Ze konden mozaïken, schilderijtjes maken met
wasknijpers, strijkkralen in de vorm van een
bloem of een ei, een bloemenvaas maken,
placemats enz. Tussendoor even wat drinken
en een koekje en snoepje en weer gauw door
want je wilt het liefst zoveel mogelijk knutsels
maken. Het was een gezellige middag met alle
kinderen, moeders en vrijwilligers.
9 Mei gaan we een MOEDERDAGKNUTSEL
maken. Vanaf 14.00 zijn jullie weer van harte
welkom.
Wie kan ons helpen aan oude behangrollen?
Die gebruiken wij namelijk om de tafels te
beschermen tegen de lijm en de verf. Bel
gerust, wij komen het behang graag bij u
ophalen.
Activiteitencommissie DVS

Van het een komt het ander…
We waren nog aan het nagiechelen over het
avontuur met Everdien en de grijze koppies,
toen Teun tegen mij zei: ‘Je moet Chris eens
bellen. Die kan goed schrijven.’ Kijk, dat zijn
tips, die niet aan dovemansoren gericht zijn.
Er gingen enkele weken overheen en het briefje
met het telefoonnummer lag al wat onderop
een stapel. Maar tijdens de redactievergadering
herinnerde ik mij het gesprek met Teun weer
en ik bracht het idee in. Iedereen stemde in
dat het de moeite waard zou zijn om deze
mevrouw te benaderen.
Dus belde ik Chris van de Vis- denHartog.
Zij had geen idee wie ze aan de telefoon had,
maar nadat ik had uitgelegd wie ik was en hoe

ik aan haar naam kwam, werd ze enthousiaster
en maakten we een afspraak. Het was meteen
gezellig, die avond aan de Anthoniuswerf.
Chris was er niet zo zeker van of haar verhalen
interessant genoeg zouden zijn voor in de
Klepper. ‘Zal ik iets voorlezen? Ik heb het nog
helemaal niet netjes geschreven, hoor. Ik zal
een stukje voorlezen en dan moet je het maar
zeggen…’ Nou… Teun had niets teveel gezegd:
hier zit talent en vooral: hier zit een bron van
mooie herinneringen.
In deze Klepper plaatsen we de jeugdherinneringen van Chris toegespitst op de
Noachschool, de hervormde school van ons
dorp.

Noachschool, de hervormde school, 100 jaar
6 jaar was bij hem op school mocht komen.
Hij was altijd aardig, dus toen mijn schooltijd
eraan kwam en er verteld werd dat ik naar
school mocht, dacht ik alleen maar aan de
Gereformeerde school, de school van meneer
Panvis.
Maar… zoals dat vroeger ging: meester
Korevaar, van de Hervormde school, kwam bij
ons thuis vragen of je op zijn school kwam.
Natuurlijk zeiden mijn ouders dat ik zou
komen. Mijn moeder, geboren in 1925, was in
1931 immers ook naar de school van meester
Korevaar geweest. Het was vanzelfsprekend
dat ik ook naar de Hervormde school ging.

In 1944 ben ik geboren in het huis van mijn
grootouders aan de Sonsbrug. Met 4 jaar
verhuisde ik met mijn ouders naar een voorstuk
van een boerderij op Overheicop. Die boerderij
was van Bakker en Brouwer, waar mijn vader
werkte. Achter in het huis woonde Hannes Kool
met zijn zuster en zijn dochter Sientje.
Wij hoorden bij de Hervormde kerk, de familie
Kool bij de Gereformeerden. De familie Kool
hield de Gereformeerde school en de kerk
schoon. Ik mocht altijd met hen mee om ook op
mijn manier te helpen schoonmaken. Geweldig
vond ik dat. Op die school was meester Panvis
het hoofd. Hij kwam altijd even kijken als we
aan het werk waren en dan zei hij dat ik als ik

De eerste dag, ik weet het nog goed. Ik mocht
mijn zondagse gebreide pakje aan. Meester
Korevaar heette ons welkom. Hij was erg
aardig, maar ook heel streng. Ik kwam in de
klas bij juffrouw Takken (zus van mevr. De
Leeuw-Takken). De juffrouw woonde bij haar
zus in. Op een keer was ze ziek en moesten
we een centje meenemen voor een fruitmand.
Louise van der Ham en ik mochten de mand
bij haar brengen. Dat was heel bijzonder. Daar
werd altijd netjes om geloot. De school had in
die tijd 3 lokalen. Er stond een huisje naast de
school en daar woonde Sientje Veldhoven.
Er was altijd een beetje vijandschap tussen de
twee scholen. ’s Winters maakten de meiden
sneeuwballen (soms met grint erin) aan
de ene kant van de weg van de Hervormde
school terwijl aan de andere kant van de weg
de kinderen van de Gereformeerde school
hetzelfde deden. Zo bekogelden we elkaar.
Ach, ja, ik denk dat de ouders ook wel wat

schuld hadden aan die verschillen, die rivaliteit
tussen de twee geloofsstromen. Mijn ouders
deden daar niet aan mee. Ik was bevriend
met Janny Phillippi- den Hartog en met Arie en
Japie den Hartog en dat vonden mijn ouders
prima.
Later zaten we in de klas bij juffrouw De Kok
en juffrouw Goes. Ik herinner me niet iedereen
meer, maar juffrouw Den Braven, meester
Brussee en meestern Van Harten, die namen
weet ik nog goed. Juffrouw Den Braven en
meester Van Harten scharrelden samen. 55
jaar geleden was dat nog erg interessant. Nu
kijken kleintjes nergens meer vreemd van op.
Maar in die tijd… was dat sensatie.
Ik heb een fijne tijd gehad op de Hervormde
school. Meester Korevaar was een ECHT hoofd
der school. Geweldig! Als hij op de fluit blies dat
het tijd was, stonden we allemaal onmiddellijk
in de rij. Klas 1 en 2 recht tegenover de deur, 3
en 4 rechts van de deur en 5 en 6 links van de
deur. De meester keek één keer (Christa kijkt
ons tijdens het voorlezen minstens zo streng
aan als meester Korevaar indertijd moet
hebben gedaan) en het was direct muisstil.
Ook mijn moeder had altijd fijne herinneringen
aan school. Zij kwam lopend op klompen vanaf
de Sonsbrug en er sloten dan vriendinnen van
de Diefdijk aan, lopend naar het dorp, elke
dag.

In 1972 ging mijn zoon Berco naar school.
Ook naar de Hervormde, want oma was daar
geweest en zijn moeder. Ook Gerrit, mijn
andere zoon, begon op deze school tot hij
na een jaar naar Gorkum op school ging. Zij
waren de derde generatie. Toen was meester
Prins de hoofdmeester. Berco hield veel van
hem. Tijdens zijn schooltijd is de Hervormde
school verhuisd naar de Kerkweg. Ik herinner
me nog dat er een nieuwe naam voor de
school bedacht moest worden. Je kon namen
opgeven. Maar het moest wel geheim blijven
welke naam uiteindelijk gekozen was. Berco zat
toen in de voorste bank en was een ondeugend
jochie. Hij had bij de meester op tafel gekeken
en heeft toen te vroeg de naam onthuld. Hij
vond het geweldig dat hij het al wist, maar de
meester vond dat minder.
De tijd verstrijkt en ook Berco krijgt een
gezin: een dochter en een zoon, Serena en
Maurice. En ja, hoor! Weer twee kinderen
voor de Noachschool. De vierde generatie die
eigenlijk op dezelfde school zat. Toen waren
meester Van Soest en later meester De Korte
de bovenmeesters.
Nog steeds zijn er twee scholen op ons kleine
dorp. Jammer.
Chris van de Vis-den Hartog

Wild
Er zijn veel combinatiewoorden met ‘wild-’. Zo
bestaat het woord wildkansel, wildbraad, wildebras,
wildernis, wildwatervaren en ook wildplassen, maar
van het woord wildbreien had ik nog nooit gehoord.
Het woord is momenteel in Schoonrewoerd een
bekende term, althans bij een bepaalde groep, want
er heerst ook grote geheimzinnigheid rondom deze
activiteit.
Er werd mij gevraagd hierover iets te schrijven, maar
ik mocht niets onthullen. Ja, kijk dat is bijzonder
lastig, aangezien ik enorm nieuwsgierig word van
dit soort projecten. Wat mag ik wel vertellen? Ik
neem aan dat ik de tekst die in het verzoek stond,
mag gebruiken, dus dan citeer ik: “Ter bevordering
van de saamhorigheid en het onderling contact in
Schoonrewoerd, dé achterliggende gedachte van de
open deurroute, is inmiddels het wildbreiproject van
start gegaan. Met ongeveer 10 vrouwen komen we
1 x in de week op maandagavond bij één van ons
bij elkaar om te breien en vooral te kletsen. Het is
oergezellig en er wordt fanatiek gebreid.”
Tja… verwachten deze dames een koude zomer? Een
derde ijstijd? Ik weet het niet. Feit is wel dat het een
heel kleurig geheel aan het worden is (dat is op de
foto niet zo goed te zien, in zwart/wit). We horen
hier vast meer van….
Jolanda Lemcke

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

1. Naam:
2. Leeftijd:18.
3. Broers/Zussen: Henry 16, Jantine 11, Lars 11
en Remco 7.
4. Hobby‛s: ontspannen en sleutelen aan alles wat
rijdt.
5. School: Opleiding: ROC midden Nederland
Defensie opleiding in combinatie met
Bedrijfsautotechniek.
6. Leukste vak op school: Praktijkuren/pauze.
7. Ik heb een hekel aan: Mensen die roddelen en
mensen die overal commentaar op hebben.
8. Mijn favoriete sport: Biljarten.
9. Ik kan geen dag zonder: Een peukie.
10. Ik lust geen: Spruiten!!
11. Ik ben gek op: Spinazie.
12. Ik word kwaad als: Mensen onterecht
commentaar op mijn werkzaamheden hebben.
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Dingen
vergeten en uitstellen.
14. Mijn favoriete vakantie: Roemenië of een
gezellig Nederlandse camping.
15. Mijn favoriete muziek: Hardstyle.

16. Mijn favoriete broek:
Een boek met veel plaatjes.
17. Het leukste in het dorp: De Wiel altijd
gezellig in de zomer.
18. Dit wil ik worden: Automonteur bij defensie.
19. Dit moet anders in het dorp:
Een jeugdhonk aanschaffen!!
20. Tip voor jongeren: Genieten van het leven!!
21. Volgende vragen aan:
Bianca van Dieren

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

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

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

NOACHSCHOOL
In de vorige Klepper heb ik wel heel veel ruimte
ingenomen... met alles wat er te vertellen was
over onze school. De halve Klepper was gevuld
met nieuws van de beide basisscholen. Deze
keer houd ik het korter.
Inmiddels zijn alle leerlingen weer langs de
lat gelegd, gemeten door Cito. We hebben
de resultaten goed bekeken en zijn tevreden
over de voortuitgang die we als school maken.
Ook de Cito eindtoets was dit jaar erg goed
gemaakt. Loon naar werken dus…
Toch wil ik een kanttekening maken
bij het steeds meer naar cijfers
kijken. Een kind is veel meer dan
een verzameling toetsgegevens en
cijfers op een rapport. Ieder kind
is een uniek schepsel van de Heere
God. Ieder kind met zijn (eigen)
aardigheden. Die willen we op de
Noachschool ontdekken door onze
ogen en oren te openen… Graag wil
ik u iets vertellen over de manier
waarop wij naar kinderen kijken.
Om dat goed uit te leggen wil ik u
eerst een fabel vertellen. De fabel
heet De School der Dieren.
Op een dag kwamen de dieren uit
het bos bij elkaar en zeiden: ‘Wij
moeten een school stichten”. Een
school voor dieren om echt dier te
kunnen worden!’ Daarop vroegen
zij een klein groepje uit hun midden
om een leerplan te maken voor de
school.
Deze commissie ging meteen aan
het werk. Het konijn stond erop
dat ‘hardlopen’ in het programma
werd opgenomen. De torenvalk
vond ‘kunstig vliegen’ het belangrijkst. De karper maakte duidelijk
dat ‘geruisloos zwemmen’ erbij
moest en de eekhoorn maakte zich
sterk voor het onderdeel ‘klimmen
tegen kaarsrechte stammen van
torenhoge bomen’. Zo gebeurde

het… De school werd opengesteld. De schoolleiding zei dat de dieren zich in alle vakken
moesten bekwamen om echt Dier te kunnen
zijn.
Toen ging er iets verschrikkelijk fout. Het
konijntje werd wereldkampioen hardlopen.
Geen dier kon zo snel wegsprinten en zigzaggen
als hij. De schoolleiding vond dat het voor het
konijntje belangrijk was, voor lichaam en geest,
dat hij zich ook bekwaamde in het vliegen.
Men zette het konijntje op een hoge tak en
gaven hem, na wat aandringen een zetje met
de woorden: ‘Leer vliegen, konijntje!’
Het arme dier sprong, tuimelde naar beneden,
brak zijn achterpoot en viel een gat in zijn
hoofd waar hij nooit meer van herstelde. Zo
kwam het dat hij voor hardlopen toch niet
meer dan een 6 kreeg in plaats van een 10.
Maar voor vliegen kreeg hij een 3 in plaats van
een 1, want hij had het toch geprobeerd.
De schoolleiding was zeer tevreden. Met open
mond zagen de dieren hoe de torenvalk zijn

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

acrobatische kunsten in de lucht
vertoonde. Toch merkte de schoolleiding op, dat het voor de valk van
grote waarde was als hij, net als het
konijn, holen kon graven in de grond.
De valk deed zijn uiterste best, brak
echter jammer genoeg zijn snavel
en kneusde zijn vleugels. Daardoor
kon hij nauwelijks meer vliegen en
op zijn rapport eindigde hij met een
5 in plaats van met een 10. Op het
onderdeel holen graven haalde hij
echter een 4 in plaats van een 1.
Evenzo verging het alle dieren…..
Wie haalde tenslotte de beste
cijfers? Dat was de hersenloze kwal,
die zwibbelig en zwabbelend alle
proeven redelijk wist te doorstaan.
Zijn botten breken kon hij niet, hij
had er immers geen. Zo werd hij,
zwibbel en zwabbel, tot beste van de
klas uitgeroepen.
Ons werk op de Noachschool is
gericht op het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van talenten van
leerkrachten. Het onderwijs drijft
immers voor een groot gedeelte op
talent en bezieling van leerkrachten.
Zij willen graag iets betekenen voor
de kinderen en het beste in hen naar
boven halen.
Wie een volwassene spreekt over
mooie schoolervaringen, hoort regelmatig verhalen over leerkrachten
die hun talent zagen, die het naar
boven haalden en aanmoedigden.
Met de eisen die tegenwoordig aan
de leerkrachten worden gesteld is
het belangrijk dat zij hun persoonlijke kwaliteiten kennen en kunnen
uitbouwen.
De kwaliteit van leerlingen kan
pas goed uit de verf komen als de
kwaliteiten van de individuele leerkrachten en van de school als geheel
maximaal worden benut.
Om kinderen vervolgens de kans te
geven zich maximaal te ontplooien,
geven we steeds meer onderwijs op
maat. We werken handelingsgericht,
uitgaand van de mogelijkheden van
de leerling, hebben een Dolfijngroep
waar de meer- en hoogbegaafde
kinderen
uitdagend
onderwijs
krijgen en werken met Taakspel aan
de taakgerichtheid van de leerling.

Dit maakt het onderwijs zo boeiend. Als mensen
doen waar ze goed in zijn, kunnen ze het verschil
maken.
Kinderen worden vooral sterk door complimenten.
In school hangt een schilderij met 101 manieren om
een kind te prijzen. Ik noem er een paar. Probeer het
ook eens... het werkt bij jong en oud!
*Er is er maar één zoals jij! *Goed gedaan! *Goed
van je! *Niets kan je stoppen *Mooi werk *Je hebt
het goed geprobeerd *Wat kun jij goed luisteren! *Je
bent een echte schat! *Wat een goede vriend ben
jij… *Hoe doe je dat zo snel? *Ik kan jou vertrouwen
*Ik heb veel respect voor je *Door jou gaat de zon
schijnen *Jij kunt meer dan je denkt *Jij geeft het
niet snel op *Ik vind jou de beste
De foto’s zijn van het Atelier. Met Atelier kiezen de
kinderen zelf een activiteit. U kunt dan denken aan
bijvoorbeeld koken, mozaïek, figuurzagen, spijkerschilderij, zeepketting en musical. Dankzij de hulp
van ouders is dit iedere keer voor de kinderen weer
iets om naar uit te kijken.
Een vriendelijke groet,
namens alle meesters en juffen,
Kees de Korte, directeur Noachschool
De zomer komt eraan!
Wat leven we in een schitterend dorp!

Expositie ‘Kleden met een verhaal’
verschillende
schrijvers
en
dichters.
Marie-José
zocht contact en vroeg
hen gedichten of teksten
te maken bij één of meer
wandkleden. Zo ontstond
een samenspel van haar
wandkleden en teksten van
Marinus van den Berg, Jack
de Valk, Nico ter Linden, Adri
Verweij, Joke Litjens, Peter
Denneman, Marieke Brouwer,
Huub Oosterhuis, Stef Bos en
Kees van der Zwaard.

Een indrukkend samenspel van wandkleden en
korte teksten waardoor mensen diep geraakt
kunnen worden. Dat brengt de expositie van
Marie-José Rietbergen op donderdag 17 mei
(Hemelvaart) vrijdag 18 mei (Schoonrewoerdse
markt) en zondag 20 mei naar de Gereformeerde
Kerk in Schoonrewoerd.
Met verlies omgaan
De wereld stortte in voor het echtpaar
Rietbergen toen hun zeventienjarige zoon
tijdens Kerst 1991 overleed door een
verkeersongeval. Een jarenlange worsteling
met veel verdriet volgde. Zo goed en zo kwaad
als het kon, zocht Marie-José een manier om
met dit verdriet om te gaan.
Jas
Marie-José: “Als ik nu eens een jasje zou maken
met de eigenschappen en hobby’s van Michiel.
Ik werkte toen als leerkracht creatieve vakken
en ontwierp kleurrijke kleding. Heel langzaam
begon ik en pas na een half jaar was de jas
klaar. Wat was ik blij dat ik een manier had
gevonden om mijn verdriet te uiten, want met
schrijven en praten lukte mij dat niet. De jaren
daarna heb ik veel wandkleden gemaakt. Toen
ik de wandkleden voor het eerst exposeerde
in Ootmarsum kwamen daar veel reacties
op. Onder andere: ‘Hiermee kun je misschien
andere mensen helpen.’”
Wandkleden en teksten
Toen een vriendin van haar ernstig ziek werd,
putte zij kracht uit teksten en gedichten van

De verschillende wandkleden
zijn de ‘hoofdstukken van
haar rouwboek’. Met name
mensen die zelf ook een
dierbare hebben verloren,
ervaren vaak ontroering. Zij
zijn lang niet altijd geholpen met goed bedoelde
adviezen zoals ‘Probeer het wat van je af te
zetten door te schrijven, te lezen en te praten.’
De wandkleden en teksten kun je direct op je
laten inwerken. Marie-José vindt het bijzonder
mensen op deze manier te kunnen helpen.
De expositie omvat een vijftiental op zichzelf
staande wandkleden, een serie van zeven
kleine kleden en een jas, die te zien zijn in de:
Gereformeerde Kerk
Dorpsstraat 48
4145 KD Schoonrewoerd

De expositie is geopend op Hemelvaartsdag,
donderdag 17 mei van ± 10:30 uur tot 12:00
uur (na de kerkdienst die om 9:30 uur begint).
De kunstenares is dan aanwezig en geeft uitleg
over het ontstaan en de betekenis van de
kleden. Verder is de expositie geopend tijdens
de Schoonrewoerdse markt op vrijdag 18 mei
van 9:30 uur tot 13:00 uur (ook dan is de
kunstenares aanwezig) en op zondag 20 mei
vanaf ± 11:30 uur (na de morgendienst die
om 10:00 uur begint.)
Het is tevens een mooie gelegenheid het
kunstwerk te bewonderen dat eind april in De
Lichtkring is onthuld. De naam ‘De Lichtkring’
komt erin tot leven. Het is een ontwerp van de
kunstenares Ineke Saunier-van den Bold.

Stichting Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Verkoopmiddag
Zaterdag 3 maart is er een verkoop geweest
van het Ouderenkontakt Schoonrewoerd.
De opzet was iets anders dan voorgaande
jaren. Men kon nu ook een hapje eten en koffie
drinken met wat lekkers. Dat lekkers was door
de mensen zelf gebakken of gemaakt. Verder
was er
soep en een broodje hamburger,
bloemen en een rad van fortuin, een altijdprijs-tafel enzovoort. Dit alles was weer
georganiseerd om de kas te spekken voor een
gezellige avond voor de ouderen.

U krijgt voor deze dag nog een uitnodiging,
vergeet u zich dan niet op te geven bij een van
de bestuurleden? We hopen dat het een mooie
dag mag worden.
De open eettafel is 10 mei, 14 juni, 13
september, 11 oktober en 15 november.
U kunt zich hiervoor opgeven bij mevrouw
Frieda Verrips  642076.
Gym ‘in beweging’ is iedere woensdag- morgen
om 10 uur. Inlichtingen bij mevrouw M van
Santen  641683.
Met vriendelijke groeten,
het Bestuur van het Ouderenkontakt

De verkoop was een succesvol gebeuren met
veel groepjes pratende mensen. Jong en oud
liep te smullen en vermaakte zich opperbest. We
willen al de mensen die ons geholpen hebben
en de sponsoren heel hartelijk bedanken.
Reisje
Het reisje is dit jaar op woensdag 23 mei. We
gaan naar Ridderkerk en bezoeken daar het
chocolade-atelier van Noppen. Daarna rijden
we naar Rotterdam en met het uitzicht over de
Maas en de haven van Rotterdam, gaan we naar
scheepswerf ‘De Delft’ daar gebruiken we onze
koffietafel. Na de koffietafel rijden we naar
het Willemsplein en stappen daar op de boot
en maken een rondvaart met de Spido door
de grootste haven ter wereld. Na de rondvaart
gaan we ergens in de Alblasserwaard dineren.

Uitnodiging voor het
‘Vragenuurtje’ van
Dorpsvereniging Schoonrewoerd
op woensdag 9 mei a.s. van
19.30-20.30 uur in
Het Partycentrum te Schoonrewoerd
Ook dit jaar willen wij de inwoners van Schoonrewoerd weer
uitnodigen voor een ‘Vragenuurtje’ in Het Partycentrum te
Schoonrewoerd (grote zaal).
Ook afgevaardigden van de Gemeente Leerdam zullen
aanwezig zijn om (zo mogelijk) uw vragen/wensen/problemen
te beantwoorden. Anders noteren wij deze vragen en geven
dit aan de betrokkenen door.
Onderwerpen waarover u mogelijk wat meer zou willen weten:
¾ Bouwplannen HOVO-terrein, Ooievaarszoom, Noachschool
en Gymnastieklokaal.
¾ Onderhoud van de speeltuinen en groenvoorziening.
¾ Verplaatsen Bushaltes.
Maar heeft u andere vragen, opmerkingen of wensen, schroom
dan niet en stel ze op woensdag 9 mei a.s.
De koffie staat voor u klaar!!!

Dorpsvereniging
Schoonrewoerd.

1. Naam:
Maurits Oudenaerden

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adres: Kerkeland 14.
Geboortedatum: 17 september 1980.
Geboorteplaats: Waardenburg.
Beroep: stucadoor.
Getrouwd met: Thea van Vliet.
Kinderen: Ralf (4 jaar), Emma (2 jaar) en
eind april verwachten we de derde.
8. Huisdieren: geen.
9. Hobby’s: fietsen.
10. Leuk in je werk: afwisselend, contact
met veel verschillende mensen, mooi eindresultaat.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: andermans rommel opruimen
voordat je aan het werk kunt.
12. Lievelingsmuziek: klassiek
13. Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: 14. Favoriete lectuur/boeken:
Terdege/Klepper.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
volgens mij doe ik in mijn werk dagelijks
aan sport.
16. Lievelingseten:
pizza,
macaroni,
boerenkool.
17. Mooiste auto: Audi Q7.

18. Mooiste/leukste vakantieland:
Nederland
19. Favoriete vakantiebesteding: 20. Wat vind je van politiek: moeilijk om
goede beslissingen te nemen in deze tijd.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: RD, voor het kerkelijke nieuws en
omdat deze krant niet gevuld staat met
onzin. En het Kontakt voor het nieuws uit
de regio.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: we zochten 6 jaar geleden een
huis in deze omgeving en vonden een huis
in Schoonrewoerd.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: ik zit in de speeltuincommissie
van de DVS.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Dorpsstraat met het kerkplein en natuurlijk ook de Wiel.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
kaasfabriek.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: pizzeria.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: dorpsgevoel
en de winkels die we hier nog hebben.
28. Wat vind je vervelend en waarom: in de
file staan; ik heb een hekel aan wachten.
29. Waar ben je trots op: op mijn vrouw en
kinderen.
30. Waar heb je spijt van: dat ik gezegd heb
deze vragen te beantwoorden.
31. Wie bewonder je het meest en waarom:
Thea, je zou maar met mij getrouwd zijn.
32. Wat is je hartenwens en waarom: om
samen met Thea oud te worden en onze
kinderen gelukkig op te zien groeien.
33. Voor het laatst gehuild: dat wil ik graag
voor mezelf houden.
34. Leukste
jeugdherinnering:
hutten
bouwen met vriendjes achter in het
weiland.
35. Droomvakantie: het zal wel een droom
blijven maar een maandje trekken door
Afrika lijkt me wel leuk.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: geen
idee.
37. Waar maak je je boos over: vernielingen, een boete voor een paar km. te
hard rijden.

Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: hoeveel boomstammen gaan er per jaar door je handen
voordat ze allemaal als haardhout in zakjes
zijn verpakt?

Rosanne
Jongerhuis
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50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Gerrit Verhoef.
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38. Waar ben je blij mee: dat de start van
mijn bedrijf zo goed verloopt, ondanks de
slechte tijd in de bouw.
39. Waar heb je moeite mee: om deze vraag
te beantwoorden.
40. Welke hoop koester je: dat we gezond
oud mogen worden.
41. Goede eigenschap: laat een ander dat
maar over mij zeggen.
42. Slechte eigenschap: moeilijk ergens op
tijd kunnen zijn.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: mijn gezin, werk en de kerkelijke gemeente.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: over de steeds harder wordende
samenleving.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: ten eerste hoop ik nooit zoveel geld
te winnen, maar anders misschien een
ander huis met grotere tuin en schuur
kopen.
46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo door.
47. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: dat als
ze wat te stucen hebben, ze mij kunnen
bellen.
48. Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn:
een mooie nieuwe Noachschool met een
goede ontsluitingsweg waar iedereen
tevreden over is.
49. Vraag van Irma van den Oever
(50
vragen
vorige
keer):
Hoe
bevalt het om eigen baas te zijn?
heel erg goed, achteraf gezien misschien
al jaren eerder moeten doen.
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Hoi, ik ben Rosanne Jongerhuis.
Ik ben 11 jaar oud.
Ik heb een broertje en een zus.
Waarschijnlijk kennen de meeste van jullie mij
niet!?
Dat komt omdat ik in Culemborg woon.
Ik ben hier bijna iedere dag, omdat ik hier op
school zit: de Noachschool.
Volgend jaar wordt dit minder omdat ik dan
naar mijn vervolg school ga: De Passie.
Mijn hobby’s zijn hockey en vioolspelen.
Hockeyen vind ik heel leuk om te doen, ik doe
het iedere dinsdag en donderdag, en zaterdags
speel ik een wedstrijd.
Viool spelen vind ik ook heel leuk om te doen
dit doe ik iedere maandag.
Het tienerdagboek
Denise Abbel
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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

Jaarmarkt
Nieuws van het Marktcomité over de jaarmarkt van Schoonrewoerd op vrijdag 18 mei.
Grote verloting
Bij de leden van het Marktcomité kunt u loten
kopen a € 1,00 per stuk. De eerste prijs is
€ 250,00 de 2e t/m 8e prijs zijn waardebonnen
van € 100,00 per stuk en de 9e t/m 15e prijs
zijn 6 bonnen van € 50,00. Deze bonnen kunt
u besteden bij onze sponsors.

Website
Het volledige programma, onze sponsors en het
laatste nieuws kunt u lezen op onze website:
www.jaarmarktschoonrewoerd.nl
Geef bekendheid aan deze site en maak
anderen erop attent. Voor diegenen die geen
gebruik kunnen maken van internet ligt er
een uitgebreid programma in Ad & Tineke’s
dagwinkel. We houden ons aanbevolen voor
foto’s en tips. Mail uw nieuws naar
info@jaarmarktschoonrewoerd.nl
Een prettige marktdag toegewenst.

Tokkelen vanaf de kerktoren
Tijdens de jaarmarkt kunt u de gehele dag van
de toren af tokkelen. De kosten hiervan zijn
€ 5,00 per sprong. Ingang achterzijde toren.
Programma
Tijdens de jaarmarkt zijn er opnieuw 100
kramen. Natuurlijk is er ook een gratis
draaimolen, een kinderboerderij, een gratis
springkussen, muziek en nog veel meer.
Na de finale van de kop-van-jut starten
we volksspelen met een kinderspel voor
alle leeftijden. In de middag zijn er ook
een aantal clownvoorstellingen bij de oude
brandweerkazerne.
Om 19.00 uur begint het spel
Win het in een minuut
We zoeken teams, bestaande uit familie,
straten, leden van een club enz. Ieder team
moet 8 opdrachten vervullen. Deze opdrachten
duren een minuut. Soms met je sterk zijn.
Soms moet je slim en handig zijn. Ook kan
het handig als je een beetje balgevoel hebt.
Het team mag zo groot zijn als je zelf wilt. Er
kunnen maximaal 10 teams deelnemen. De
bedoeling is om spel voor spel af te werken.
De hoofdprijs is € 100,00. De tweede prijs
€ 90,00, derde prijs € 80,00 en de laatste prijs
is € 10,00.

D.V. Zaterdag 12 mei 2012

Rommelmarkt
Wij hopen u D.V. zaterdag 12 mei 2012 te
mogen ontmoeten op onze jaarlijkse rommelen activiteitenmarkt. Aanvang: 09.00 uur.
Einde: 14.00 uur. De markt wordt gehouden in
de Koningin Julianastraat te Schoonrewoerd.
Een voorraad met spullen is al aangebracht.
Maar… er is plaats voor meer!
D.V. zaterdag 14 april 2012 tussen 09.00 uur
en 13.00 uur komen wij met onze jeugd in
Schoonrewoerd huis-aan-huis langs om nette,
bruikbare spullen op te halen. Bent u niet
thuis, dan kunt u de spullen gewoon aan de
weg zetten!
Naast de verkoop van gebruikte spullen worden
er ook nieuwe en zelfgemaakte artikelen
verkocht! Dus ook voor uw moederdagcadeau
hoeft u niet ver weg. Of heeft u zin in wat
lekkers? Kom gerust een kijkje nemen!

Tot slot is er als altijd disco in Het Partycentrum.
Sponsors
Onze dank gaat uit naar onze hoofdsponsors
en de tientallen andere sponsoren. Zonder
deze sponsors is het onmogelijk om de markt,
in de huidige vorm, in stand te houden. Onze
standhouders betalen namelijk de laagste
standhuur van Nederland.
Onze hartelijke dank!

De
opbrengst
van
de
rommelen
activiteitenmarkt is bestemd voor het kerkelijk
gebouw.
Tot ziens!
de Rommelmarktcommissie
Hersteld Hervormde Gemeente
Schoonrewoerd

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Hallo dorpsbewoners, het is al weer lente en dat betekent voor ons als bestuur dat
Koninginnedag in aantocht is! We hebben een leuk, gezellig en sportief programma in
elkaar gezet en volgens ons voor ieder wat wils. Ook hebben we dit jaar een avondprogramma. Ik zou zeggen lees het programma en doe op Koninginnendag mee!

30 april: Koninginnedag
8.00 uur

Reveille

Om 8.00 uur staan er enkele muzikanten van De Bazuin uit Leerdam op onze kerktoren hun best te doen om u
wakker te blazen met de reveille. Wilt u hier goed van kunnen genieten dan raden wij u aan even naar buiten te
gaan. U bent dan gelijk goed wakker voor de start van deze feestelijke dag.

9.00 uur

Lawaaioptocht

Mocht u nog niet wakker geworden zijn van de reveille, dan wordt u vast wakker van de lawaaioptocht. We
hopen dat de jeugd uit het dorp zin heeft om zoveel mogelijk lawaai te maken, nu mag het ! Om iedereen
wakker te maken en te genieten van deze feestelijke dag en het programma van de Oranjevereniging Schoonrewoerd. We starten bij het Partycentrum en natuurlijk is de brandweer ook weer van de partij! Dus neem iets mee
wat herrie maakt denk hierbij aan trommels, lege blikken over de grond, fluitjes en toeters zodat we ons dorp
eens lekker wakker schudden! En wilt u dit niet alleen horen maar het ook zien kom dan naar buiten om te kijken.

9.45 uur

Levend ganzenborden

Bij het Partycentrum starten we met het spel ganzenborden voor de schooljeugd. Dit is een
spelletje van vroeger maar in een nieuw jasje! Het spel wordt gespeeld in groepjes van
maximaal 4 kinderen en speelt zich af in het oude deel van ons dorp. Je gooit met een
dobbelsteen en dan maar zien waar je op komt. Vaak moet er een spelletje gespeeld
worden, soms word er iets geknutseld, of je komt in de put… Dus hou je van spelletjes,
neem dan je vrienden en vriendinnen mee, en maak er met elkaar een gezellige morgen
van. En wie weet winnen jullie een prijs!
Iedereen is trouwens van harte welkom om te komen kijken en de kinderen aan te
moedigen. En om een bakje koffie of thee of iets anders te kopen. Vergeet dan zeker de
pannenkoeken en wafels niet die u aan onze kraam kunt kopen. Met mooi weer is er een gezellig terras waar u
de versnaperingen kunt nuttigen en ondertussen kunt genieten van de activiteiten.

11.30 uur In optocht naar de aubade
Ook dit jaar zal De Bazuin uit Leerdam ons muzikaal begeleiden. Ze begeleiden ons zelfs
in optocht naar de aubade toe. Om 11.30 uur gaan we achter de muziek aan vanaf het
Partycentrum door het dorp naar het kerkplein op de Dorpstraat.

12.00 uur Aubade
Ook dit jaar zijn burgemeester Molkenboer en de wethouders weer uitgenodigd om de aubade
bij te
wonen op het kerkplein van de Ned. Hervormde Kerk. Er zullen enkele toespraken worden gehouden gevolgd
door het samen zingen van enkele volksliederen. Het zingen gaat beter met muzikale begeleiding, daarom zijn er
muzikanten van De Bazuin uit Leerdam. En omdat vorig jaar het Schoonrewoerds volkslied uit volle borst werd
gezongen, zingen we dat dit jaar weer. Mocht u de tekst niet kennen geen nood. Er worden stencils uitgedeeld
zodat u mee kunt zingen. Wij vinden het altijd fijn om te zien hoeveel mensen naar de aubade komen dus ook
dit jaar bent u van harte welkom.
Na de aubade wil De Bazuin ons weer terug brengen naar het Partycentrum, dus gaan we weer in optocht naar
de pannenkoekenlunch.

Na de aubade is er de pannenkoekenlunch
Al heel de ochtend zijn er vrijwilligers bezig om voor alle kinderen van de basisschool uit
ons dorp pannenkoeken te bakken. Dit gebeurt weer bij Het Partycentrum ook de lunch
wordt hier genuttigd. Zo kunnen alle kinderen weer volop smullen van alle pannenkoeken
en wat drinken. We hopen dat iedereen zich net zo gedraagt bij ons aan tafel als thuis.
Mocht u als ouder zijnde ook honger hebben gekregen, want zien eten doet eten, dan
kunt u een pannenkoek of wafel kopen bij onze kraam. Zo steunt u de vereniging.

14.30 uur Beachvolleybal
Ons middag programma bestaat uit Beachvolleybal. Hier is al verschillende keren om gevraagd en we waren het
niet vergeten. Een team bestaat uit 3 spelers en een wedstrijd duurt ongeveer 10 minuten. Voor de winnaars
staat er een geldprijs klaar! We hopen natuurlijk op een zonnige dag zodat we het echte strand gevoel krijgen en
dat u er al warm voor loopt zodat we veel teams mogen ontvangen. Deelname is vanaf 12 jaar. De locatie is nog
niet helemaal zeker maar dat er zand ligt wel. Opgeven kan 30 april bij het Partycentrum bij een van de bestuursleden. We hopen dus dat jullie met de zomer in jullie achterhoofd een team gaan samenstellen en natuurlijk
keihard gaan trainen… Vergeet de koffie en de gezelligheid niet.

15.00 uur Taartwedstrijd
Bij koffie smaakt een stukje taart. Zo komen we bij nog een onderdeel van ons programma. Een taartwedstrijd,
wie bakt de lekkerste en mooiste taart in Schoonrewoerd? Wie gaat deze uitdaging aan! Ook hier staat een
gepaste prijs voor en natuurlijk de eeuwige roem. Dus ik denk dat het binnenkort erg lekker gaat ruiken in het
dorp van al die taarten die gebakken gaan worden en natuurlijk wordt dat proeven! De taarten kunt u op 30 april
tot 13.00 uur inleveren bij de kraam waar u pannenkoeken en wafels kunt kopen. Vergeet niet uw naam, adres
en telefoonnummer erbij op te geven. De taarten worden door een streng geselecteerde jury beoordeeld. Na
inlevering zijn de taarten eigendom van de Oranjevereniging en worden ze bij een kopje
koffie / thee verkocht, zodat meerdere mensen uit het dorp kunnen genieten van de
specialiteiten van onze medebewoners. Zo steunt u de vereniging.

19.30 uur Schoonrewoerd’s got talent
Vanaf 19.00 uur is de zaal open.
Verder willen we Schoonrewoerd’s got talent organiseren. We weten dat er veel
talent in Schoonrewoerd woont alleen dat moet nog ontdekt worden… Dus kun je een
leuk kunstje met een bal, een moeilijke gym-oefening, goed zingen, een muziekinstrument
bespelen, goed dansen of iets anders. Dan hopen we dat je dat wilt laten zien of horen op Koninginnendag. Je
bent van harte welkom om mee te doen met deze talentenjacht. Je kunt je opgeven bij José Brouwer, Kalverweg
15 te Schoonrewoerd met onderstaande strook. Als deelnemer kun je een beker en een geldprijs winnen! Dus
doe mee! Heb je begeleidende muziek nodig, neem dan een cd mee. We laten dit avondprogramma alleen
doorgaan bij genoeg deelnemers. We hopen dus op veel deelnemers. Natuurlijk is er ook publiek nodig om onder
de indruk te zijn van deze talenten en ze aan te moedigen. We hopen op een gezellige avond voor jong en oud.

Ja ik / wij doen mee met Schoonrewoerd’s got talent.
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Dit is mijn/ons talent:
Voor alle activiteiten geldt mee doen is op eigen risico.

We hopen op veel deelnemers en publiek, dus tot 30 april!!

de meeste kinderen gaan naar
het
Heerenlanden
College
in Leerdam, twee gaan naar
Het Gilde in Gorinchem, één
naar de Passie, één naar het
Wellantcollege in Gorinchem
en één naar Lek en Linge in
Culemborg.

Nieuws van de Regenboog

In deze laatste maanden zijn
we nog wel aan het werk in de
groep, maar daarnaast is er
ook ruim aandacht voor andere
activiteiten, zoals excursies,
het maken van een werkstuk
en de voorbereidingen op het
schoolkamp in mei.
Zo zijn we op 15 maart op de
fiets naar het Glasmuseum
in Leerdam geweest om een
expositie van het werk van
Andries Copier te bekijken.
Het was erg interessant om
de verschillende soorten technieken te zien waarmee hij zijn
glas bewerkte.

Beste lezers,
Wat gaat de tijd toch snel… zo heb je
de kopij ingeleverd van de Klepper en
dan komt de volgende alweer!
De laatste keer schreef ik over de
winter en de kou, maar nu is het
prachtig lenteweer! De vogels fluiten
dat het een lust is en de bloemen
staan te schitteren in de tuin.
Ook op school kun je goed merken
dat het lente is: de kinderen spelen
heerlijk buiten, het liefst zonder jas
en in alle groepen zijn de klassen
versierd met de mooiste lentewerkjes.
In deze Klepper kunt u weer van
alles lezen over de activiteiten van de
afgelopen maanden.We zijn er met verschillende groepen veel op uit geweest en daarover
leest en ziet u het één en ander. Veel leesplezier!
Uitslag CITO groep 8
Begin maart kwam de uitslag binnen en wij
zijn als school heel trots op onze leerlingen!
Ze hebben het prima gedaan en we zitten als
school net boven het gemiddelde. Inmiddels is
ook bekend waar onze leerlingen heen gaan:

Op 20 maart zijn we naar Dordrecht geweest,
naar de HVC afvalcentrale. Want ja, wat
gebeurt er nu eigenlijk met ons afval als het
opgehaald is door de containerwagens? We
hebben het hele proces van dichtbij kunnen
bekijken en ook dat was erg leuk en leerzaam.
Op 19 april hebben we met elkaar een heel
gezonde klassenlunch gehad van de Albert
Heijn. Ook hebben de kinderen zelf een nieuwe
klassenlunch bedacht en daarvan een poster
gemaakt.

Nu nog een paar weken en dan gaan we heerlijk
drie dagen op schoolkamp naar Loon op Zand.
We gaan er op de fiets naar toe en de kinderen
hebben er al enorm veel zin in!

heerlijk! Ze hebben ook bekeken wat zoet,
zout, zuur en bitter is en dat was soms weer
niet echt lekker. Groep 7 is bezig geweest te
onderzoeken welke voedingsmiddelen er in
ons eten zitten. Daarvoor hebben ze allerlei

Boomfeestdag 21 maart
Een oude traditie kwam weer
tot leven op woensdag 21
maart: de Boomfeestdag!
Groep 7 heeft samen met
de
gemeente
Leerdam
twee nieuwe leilindes op
het dorpsplein geplaatst.
Tijdens de grote storm van
juni vorig jaar waren daar
twee bomen omgegaan.
Onder een stralende zon
werden de bomen door de
jongens en meiden geplant.
Als
dank
kregen
alle
kinderen een eigen bessenstruik!
Deze actie paste ook uitstekend bij
de gastles die de kinderen kregen van
Kids Moving the World, een stichting
die zich richt op bewustwording van
kinderen in Nederland ten aanzien van
bepaalde wereldvraagstukken zoals
armoede, honger en klimaatverandering. Een echte Game Guide kwam
met de leerlingen van groep 7 en 8
een groot spel spelen over het broeikaseffect. Een heel leuke en leerzame
manier om meer over dit onderwerp te
weten te komen.
verschillende testjes uitgevoerd en
tussendoor heerlijke, gezonde hapjes
gesnoept. Op deze manier hopen we
de kinderen zich steeds meer bewust
te maken van de voeding die ze eten.

Ik eet het beter
Het was smullen geblazen in groep 6: zij hebben
een hele middag de heerlijkste smoothies
gemaakt van heel gezonde producten. Melk,
yoghurt, banaan en nog veel meer ingrediënten
werden daarvoor gebruikt en het resultaat was

Kerk - en schooldienst
Op zondag 25 maart hebben we als
School en Kerk samen een dienst
georganiseerd. Wat een mooi iets is
dat toch om met elkaar als gemeente
en als school samen te komen in
de kerk en met elkaar Gods Naam
te loven en prijzen. Het was een
druk bezochte dienst en de kinderen
hebben heel goed hun best gedaan bij het
zingen, de verbeelding en de gebeden.
Paasfeest
Op donderdag 5 april hebben we als school het
Paasfeest gevierd. We begonnen met een geza-

menlijk ontbijt in de hal. Daarna heeft iedere
groep in de eigen klas het Paasfeest gevierd.
Nieuwe schoolshirts
In maart hebben de kinderen paaseitjes
verkocht. Ze hebben met elkaar € 584,opgehaald en daarvoor kunnen nieuwe shirts
voor school worden aangeschaft. Het wordt
een totaal nieuw shirt en we hopen ze voor
het eerst tijdens de Glasstadmars op 26 mei
te dragen.
School op Seef
Misschien heeft u hem wel zien staan op dinsdag
27 maart: een prachtige grote vrachtwagen
van Verkeersschool Nederveen. Alle kinderen
van groep 7 en 8 kregen uitgebreid de tijd
om in en om de vrachtwagen te ervaren wat
een dode-hoek voor een vrachtwagenchauffeur is, maar vooral ook waar je als fietser en
voetganger rekening mee moet houden als je
bij een vrachtwagen komt. Het was geweldig
om te zien hoe de kinderen achter het stuur
zaten en precies in de spiegels konden volgen
wanneer je iemand wel en niet kunt zien.
Op dinsdag 3 april hebben we een grote fietstocht gehouden met de kinderen van groep
7 en 8. Veel kinderen fietsen alleen maar in
en rond Schoonrewoerd, maar straks moeten
ze toch buiten het dorp naar school en dat

gebeurt meestal op de fiets. Daarom zijn we
in kleine groepjes naar Leerdam geweest,
dwars door de stad gegaan en via de Diefdijk
weer terug. Het was voor sommige kinderen
een hele belevenis om zelf te moeten bepalen
hoe en waar ze moeten oversteken, wie er
voorrang heeft en waar je allemaal op moet
letten onderweg.
Zeker voor de kinderen van groep 8 was dit
een prima voorbereiding op het schoolkamp.
Sponsoractie Mariska van Dijk
De komende weken zullen de kinderen
geld ophalen voor Mariska van Dijk. Zij is
werkzaam in het Midden-Oosten en houdt
zich voornamelijk bezig met hulpverlening en
straatevangelisatie onder de lokale bevolking.
Een thuisfrontcommissie zorgt voor financiële
steun en voert daarvoor verschillende acties.
De kinderen gaan met kaarten waarop
varkentjes staan bij familie en bekenden
langs. Zij kunnen een varkentje ‘wassen’
oftewel wegkrassen. Het bedrag dat eronder
staat moeten ze dan betalen. Als dank krijgen
de mensen tegoedbonnen van de plaatselijke
winkeliers. Natuurlijk is nog niet bekend
hoeveel deze actie gaat opbrengen, maar dat
zal vast een mooi bedrag worden.
met vriendelijke groeten,
namens kinderen, team, OR en MR
Caroline van Reenen-Sterk

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

Hoogseizoen nu met korting!!!!

25 jaar Fysiotherapie in Schoonrewoerd
De Praktijk voor Fysiotherapie 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. We zijn verheugd met de belangstelling
voor de eerste avonden die hebben plaats
gevonden.

EMGO te Amsterdam) en ouderen en bewegen.
Tussendoor en aan het einde van de avond is
er tijd voor een praatje met een hapje en een
drankje.
Het minisymposium start om 17.00 uur en
eindigt rond 20.00 uur. Deelname is gratis,
wel graag vooraf aanmelden. Locatie:
Gezondheidscentrum ‘De Wiel’

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 15 mei 2012 staat in het teken van
Ouderen en Bewegen.
De avond wordt verzorgd door Erik Frasa,
geriatrisch fysiotherapeut, en Anneke van der
Valk, ergotherapeut.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Veiligheid in en om huis
• Bepalen van het valrisico
• Otago; oefenprogramma voor thuiswonende
ouderen om kracht en balans te verbeteren
en zo de valkans te verkleinen
Over de andere thema-avonden leest u in de
volgende Klepper meer informatie. De data
kunt u vast noteren.
11 september 2012 Logopedie en Motoriek
9 oktober 2012
Oncologie en Bewegen
13 november 2012 Bewegen bij
Bekkenproblematiek
11 december 2012 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.
Mini-symposium
Dinsdag 12 juni 2012 wordt er een minisymposium georganiseerd met als thema
‘Bewegen’. Alle zorgprofessionals en inwoners
van Schoonrewoerd en omgeving zijn van
harte uitgenodigd om het 25 jarig jubileum van
de praktijk feestelijk en met inhoud te vieren.
Verschillende
sprekers
gaan
u
wat
vertellen over de onderwerpen: kinderen,
spierspanningshoofdpijn en manuele therapie
(Dr. René Castien, manueel therapeut Vumc/

Voorstellen:
Anneke van der Valk
Anneke is sinds enige tijd
in de praktijk werkzaam
als ergotherapeut.

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie helpt mensen met problemen
in het algemeen dagelijks handelen (ADL),
dit kunnen zowel volwassenen als kinderen
zijn. Ergotherapie stelt mensen in staat de
dagelijkse dingen in de eigen omgeving weer
of beter uit te voeren. Bij het eerste bezoek
onderzoekt de ergotherapeut samen met
u waar en wat de problemen zijn, er wordt
dan een plan opgesteld hoe deze problemen
aan te gaan pakken. De volgende stap is het
oefenen van de problematsche zaken, waarbij
eventueel gebruik kan worden gemaakt van
(aangepaste) hulpmiddelen. De ergotherpeut
is ook deskundig in het aanmeten van
hulpmiddelen voor de ADL en het adviseren in
bijvoorbeeld aanpassingen in huis, op het werk
of op school.
Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijks
handelen. Wanneer activiteiten die eigenlijk
automatisch behoren te gaan, voor u plotseling
of geleidelijk lastig zijn. Of veel inspanning
kosten. Zoals bij het aankleden, eten,
boodschappen doen, telefoneren, opstaan,
fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of
hobby’s. Allemaal handelingen die eigenlijk
heel ‘normaal’ zijn of zouden moeten zijn.
Ergotherapie behandelt en adviseert u in
het omgaan met lichamelijke of psychische
beperkingen en hindernissen. Daardoor leert
u weer zelfstandig dagelijkse handelingen te
doen.

Hoe komt u bij een ergotherapeut?
Wanneer u een beroep wilt doen op een
ergotherapeut kan dit met of zonder verwijzing
van een arts. Ergotherapie is een 4 jarige HBO
opleiding
Hoe wordt ergotherapie vergoed?
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket
van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen
heeft recht op maximaal tien behandeluren
per kalenderjaar. Sommige verzekeringen
vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.
U kunt zich voor ergotherapie aanmelden bij:
Fysiotherapie Schoonrewoerd
Noorderwoerd 18, 4145 NV Schoonrewoerd
0345-641535,
administratie@gcdewiel.nl
www.gcdewiel.nl

45e Wandeltocht SIA
Het is bijna weer zover, dan trekken we
allemaal onze wandelschoenen weer aan, om
de 45e Vijfheerenlanden wandeltocht te gaan
lopen.
Deze staat gepland op zaterdag 12 mei 2012.
Vanaf zes uur ’s ochtends gaan de deuren van
Café De Zwaan open. Op dit tijdstip kan je al
starten om de 50 kilometer te lopen. Vanaf
zeven uur kunnen ook de 40 en 30 kilometer
starten. Om acht uur kunnen ook de overige
afstanden worden gelopen: 20, 15, 10 en 5
kilometer.
We hebben weer mooie routes uitgezet, dus we
hopen dat we veel inwoners van ons dorp en
ver daar buiten mogen begroeten. We hopen u
dan te zien!
Voor meer informatie:
Nel van Meeteren, 06-2515 5111.
Het startpunt:

Café de Zwaan
Dorpsstraat 5
4145 KA Schoonrewoerd

Bestuur van wandelsportvereniging SIA

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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Ad & Tineke’s dagwinkel & bloemsierkunst ’t Onderhuis verzorgen
graag uw boeketten, bloemstukken en plantenbakken.
Nieuw bij ons:
Onze leverancier verzorgt, nu ook boeketten en bloemstukken wanneer er iemand is
overleden. Daarvoor hebben wij een prachtig fotoboek ter inzage die u mee naar huis kunt
nemen, om uw keuze te maken.
Al meer dan drie jaar onze vaste leverancier van onze bloemen en planten:
Wij verzorgen voor iedere gelegenheid en voor iedere beurs een schitterend boeket, een
prachtig bloemstuk of een mooie plantenbak. Normaal gesproken worden op
maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen de bloemen en planten voor de
verkoop in Ad & Tineke’s dagwinkel geleverd.
Werkwijze:
1.Geef uw bestelling door naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl
of fax naar 03 45 64 24 68 of bel naar 0345 64 12 02
2. Vermeld hierbij de volgende gegevens:
a. Wie? (naam van de persoon die de bestelling opgeeft)
b. Wat? (boeket, gestoken bloemstuk of plantenbak)
c. Wanneer? (leverdag en levertijd)
d. Wat mag het kosten?
(boeket vanaf € 7.99, bloemstuk vanaf € 25.00 of plantenbak vanaf € 10.00)
e. Opmerkingen. (kleur, tekst op kaartje en afleveradres)
f. Betaalwijze: op rekening, telebankieren of contant
3. Uw bestelling wordt in Schoonrewoerd gratis afgeleverd.
4. ’t Onderhuis werkt altijd met verse bloemen van de beste kwaliteit!
Graag tot ziens,
Ad & Tineke’s dagwinkel
Dorpsstraat 11
4145 KA Schoonrewoerd
Telefoon 0345 64 1202 Fax 0345 64 2468 Email: info@dagwinkelschoonrewoerd.nl

Wandeling verder van huis…

Er is een gezegde: Wat van ver komt, is lekker.
Het wordt wel gebruikt in de betekenis van:
iets wat van ver komt, is bijzonder. Daarom
denkt men dat het ook beter zal zijn. Dat is
natuurlijk lang niet altijd waar, maar soms,
soms kan het wel kloppen.
Wij wilden het wel uitproberen. Dit keer met
een wandeling, een wandeling verder van huis.
We reden op een zonnige middag met onze rode
deux-cheveaux, dakje open naar het oosten
van ons land. We passeerden Beest, lieten Tiel
liggen en tuften in de richting van Nijmegen
om in de Millingerwaard te gaan wandelen.
‘De Millingerwaard (ruim 400 hectare) ligt
in de Gelderse Poort aan de zuidkant van de
Waal, bij Millingen a/d Rijn, ter hoogte van
Nijmegen. Het is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden,
plassen en rivierduinen; wilde paarden
en runderen lopen er vrij rond. Het zeer
gevarieerde
natuurgebied
is
ontstaan
doordat het kleipakket in de afgelopen 50
jaar grotendeels is afgegraven voor de
baksteenindustrie.’ (citaat van de website van
de Dienst landelijk gebied)
De Millingerwaard is groot en gevarieerd. Dan
is het goed om je eerst even goed te oriënteren,
dus startten we in het informatiecentrum
van Staatsbosbeheer. Daar vonden we een
maquette, een wandelkaart en een film om
alvast in de goede sfeer te komen. Vervolgens
dan echt aan de wandel: de auto parkeren,
dakje dicht en de dijk over om in dat mooie
riviergebied te komen.

De Millingerwaard is een struingebied. Er
zijn geen echte wandelpaden. Her en der
staan paaltjes (we begonnen met de blauwe,
volgden later weer de gele), maar eigenlijk is
het leukste gewoon de paden van de dieren
volgen. Zo’n platgetreden spoor gaat kris
kras door het gebied. We beklimmen kleine
rivierduinen en volgen inhammen met water
aan twee kanten. Al snel zien we knaagsporen
van bevers. Verderop lopen paarden, dat
moeten de (half) wilde Konikpaarden zijn.

De ervaring van oerterrein is heel reëel. Ik ben
al snel mijn gevoel voor richting kwijt. Achter
ons moerasbos, voor ons een duinachtige
prairie en naast ons een rivierarm. Geen

mensen, geen voertuigen, geen bebouwing,
heel ver weg horen we een schip stampen op
de rivier.

De zon staat al vrij laag en maakt scherpe
schaduwbeelden. We lopen in de richting van
de theetuin, maar vinden het allebei eigenlijk
zonde om daar heen te gaan: dan zitten we
weer tussen mensen en mogelijk zelfs binnen.
Juist hier buiten in de natuur is het zo heerlijk.
Dan maar geen koffie of thee, we struinen
verder.
Na ruim anderhalf uur draaien we naar links:
terug naar de dijk. Tussen de bomen schemert
een kerktoren. En even heb ik het gevoel dat ik
op Everdingen uitkijk. Diezelfde ervaring van
de rivier in de rug, een rivierarm tussen mij
en de dijk en daarbovenuit torent de kerk…
het was een andere wandeling, we zagen een
lepelaar en er liepen pony’s in een omheind
stukje uiterwaardweide, er stampte een schip
op de Lek… het was anders en toch…
We klimmen de dijk op en volgen die terug naar
de auto. Met vermoeide benen en een heerlijk
leeg hoofd rijden we terug naar Schoonrewoerd.
Hoewel… een leeg hoofd? Steeds moet ik even
denken aan dat moment dat ik die toren zag.
Want, jawel de Millingerwaard is mooi, heel
mooi en ver en dus ook bijzonder. Maar onze
Everdinger- en Goilberdingenwaarden zijn
dichtbij en beslist ook de moeite waard.
Hans & Jolanda Lemcke
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Heeft u een mondhygiënist nodig? U bent van harte welkom !!

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

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

ACTIE!

€59.95

vanaf

Graag tot ziens in onze
nieuwe winkel

PVC + EGALISEREN +
LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

EEN
NIEUWE
PVC
VLOER

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

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

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

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

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

vraag in de winkel naar de voorwaarden

x
x
x

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

Levensproductie: 10.000 kg vet en eiwit
‘Dit is geen geluk, dit is het resultaat van
goede bedrijfsvoering en liefde voor het
dier.’ Deze prachtige zin klonk afgelopen
zaterdag 31 maart bij de huldiging van
Jans G 106. De glunderende, trotse
bedrijfsleider voor wie deze woorden
bedoeld waren, is Dik Terlouw, agrariër
op Kortgerecht 50 te Schoonrewoerd.
Centraal in de drukte op zaterdagmiddag
stond Jans G 106. Een top-koe, zoals er maar
weinig zijn, meldden zowel de afgevaardigde
van Campina als van CRV (Coöperatie
Rundveeverbetering) in hun toespraken.
Jans G 106 is geboren op 26 april 1996 en is
dus inmiddels 16 jaar oud. Een hoge leeftijd
voor een koe en daarbij is ze nog steeds in
top-conditie: zij heeft op 20 januari 2012 de
legendarische productie van 10.000 kg Vet &
Eiwit behaald.
‘Een huldiging als deze,’ meldt één van de
woordvoerders, ‘dat komt hoogstens 2 keer per
jaar voor.’ En daarmee liet hij duidelijk zien wat
een geweldige prestatie dit is van de koe, maar
dus ook van de boer die dit met zijn koe voor
elkaar krijgt. De koe zelf leek niet erg onder
de indruk, rustig kauwend liet ze zich de krans

Hulde
omhangen. ‘Ja, het is echt een topkoe en… ze
is heel lief voor kinderen,’ grinnikte Dik, toen
hem werd gevraagd ook iets te zeggen. De
koe liet dat laatste meteen zien, want toen het
hele gezin Terlouw om haar heen ging staan
en zelfs op haar klom voor
de foto, hief ze trots haar
hoofd iets op. Ze leek zelfs te
glimlachen bij al die aaiende
handen en knuffelende jonge
mensen.
De
woordvoerder
van
Campina
benadrukte
dat
het bedrijf van de familie
Terlouw goed past in de
filosofie
van
Campina:
“Onze verse Campina melk
komt
gegarandeerd
van
Nederlandse
koeien
die
van het voorjaar tot in het
najaar ten minste 120 dagen
per jaar, 6 uur per dag in
de Nederlandse wei lopen.
Onze boeren verzorgen en
voeren hun koeien optimaal,
waardoor onze verse melk
een betere voedingswaarde
heeft. Zo bieden wij en onze
boeren je 100% Nederlandse
kwaliteitsmelk.” (citaat van

de website van Campina) Er werd een oorkonde
uitgereikt en het beeldje van een zilveren koe.

in haar borstelige nekharen en geniet van alle
belangstelling van vrienden, familie en buren.

Jans G 106 heeft inmiddels 141.735 kg melk
gegeven. De komende periode staat ze even
‘droog’. Het nieuwe kalfje, het 15e kalfje in
haar leven inmiddels, wordt binnen enkele
dagen verwacht. De hoogzwangere dame laat
zich rustig bekijken. Dik krabbelt haar liefdevol

‘Yes,’ stond er op de uitnodigingskaart, ‘het
is haar gelukt, wat een resultaat!’ We kunnen
dat alleen maar beamen: Yes, dit is een feest
waard en Yes, dit is een groot compliment
waard voor de familie Terlouw.
Jolanda Lemcke

Burgerlijke stand
Geboren
9 februari: Isa

Verhuisd
• Henry Vos van Kerkeland naar Masada 25
• Rieka Reinders van Brinkstraat 1 naar
Utrecht
• Hendrik de Leeuw van Overheicop 27B naar
Anthoniuswerf 17.
Getrouwd

Dochter van Marinus en Tineke Kool-Verwolf,
zusje van Koen, Job en Vera
Overleden
5 februari: Arjan den Hartog, in de leeftijd
van 46 jaar, gewoond Kerkeland 4
10 februari: Teunis de Leeuw in de leeftijd
van 91 jaar, gewoond Noorderwoerd 13 (laatste
jaar in Huis ter Leede)
11 februari: Maaike v/d Water-Bronkhorst
in de leeftijd van bijna 87 jaar, gewoond Koningin
Julianastraat laatste jaren in Lingesteijn
15 februari: Lena de Jong-Nobel, in de leeftijd
van 93 jaar, laatst gewoond in het Emmahuis
15 februari: Rijk vd Water, in de leeftijd van
96 jaar gewoond Wilgenlaan 8
27 maart: Adriana de Leeuw-Brouwer,
in de leeftijd van 84 jaar gewoond
Overheicop 27A
28 maart: Teunis den Hartog, in
de leeftijd van bijn 86 jaar, gewoond
Noorderwoerd 15
Oudste man
Rijk v/d Water was de oudste mannelijke inwoner van ons dorp. Nu hij
overleden is, is Kees Ettekoven de
oudste. Hij hoopt binnenkort 91 jaar
te worden.

16 maart
Hendrik de Leeuw & Ilona Kanters
Zij gaan wonen op Anthoniuswerf 17 (en dus
niet op Kerkeland, zoals eerder vermeld [red.])
Bikker
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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

Water
Al eerder heb ik over water geschreven.
Water is zo belangrijk en onmisbaar voor
mens, dier en plant, je zou in elke Klepper wel
een stukje over water kunnen schrijven.
Sneeuw
Zo zou je nu kunnen schrijven over de
voorzorgsmaatregelen, nu er zo veel sneeuw
gevallen is. Als dit snel smelt krijgen we veel
water vanuit Duitsland, dus hoog water in de
rivieren, dijkbewaking enz. We hebben ook
bijzonder laag water in de rivieren gehad,
zand- en grintprijzen gingen omhoog, bij de
betoncentrale stond onder elke rekening ‘laag
water toeslag’, doordat de boten maar met
halve vracht konden varen. Ook om een artikel
over te schrijven.

Pomp
Vroeger konden de mensen hier op ’t dorp,
toen er nog geen leidingwater was, en
diegenen die geen eigen pomp hadden, water
halen uit onze eigen dorpspomp, die haalde
het water 80 m diep weg, dezelfde diepte
als ze het in Lexmond halen. Op die diepte
zit bijzonder goed water. Ook daardoor was
Schoonrewoerd een bijzonder dorp, zover ik
weet hadden Zijderveld, Heicop en Leerbroek
geen dorpspomp. Oldenburg, aannemer van
grondwerken, die in onze gemeente veel werk
had, heeft op verzoek van burgemeester Visser
en Jan de Leeuw, de puls met filter vernieuwt
zodat de pomp weer veel water gaf. Doordat de
eisen voor drinkwater verscherpt zijn, moest er
een bordje aan de pomp komen ‘niet geschikt
voor drinkwater’ maar je kreeg er niets van als
je het dronk.

Regen
We hebben ook bijzonder veel regen gehad,
zodat er geen grote landbouwmachines op het
land konden komen om aardappels te rooien
enz. Ook hebben we wel eens bijzonder droog
weer gehad, je mocht geen auto’s meer wassen
of de tuin met leidingwater sproeien. Het
grondwater was zo gezakt, dat verschillende
woningen die niet onderheid zijn en waar veel
veen in de grond zit, begonnen te zakken en
te scheuren. Veen krimpt wel zo veel als het
droog wordt, dit was te zien in Wilnis. Een dijk
waar heel veel veen in zat bezweek en het
ringvaartwater brak de dijk door.
Kelder
Al eens eerder heb ik geschreven dat we bij
de melkontvangst bij de zuivelfabriek een
kelder gegraven hebben, op 2 meter diepte
nog allemaal vette klei en bijna geen water.
En bij de waterzuivering waren we amper 1
meter diep, kwamen we op een grintlaag,
het leek wel een rivier, we konden het bijna
niet weggepompt krijgen. Dat er zoveel water
onder de aarde is, daar denk je normaal niet
aan. In de Bijbel staat, je zult geen gelijkenis
maken van de wateren die onder de aarde is.
Kraan
We draaien de kraan open en er komt water
uit. Stel dat er een week lang geen water uit
de kraan zou komen, je kon je ’s morgens
niet wassen, geen koffie of thee zetten, geen
aardappels of ander eten koken, geen kleding
of vaat wassen enz. enz.

Tot ergernis van veel oudere Schoonrewoerders
werd de pomp verplaatst, maar nog erger, hij
werd niet meer aangesloten op de vernieuwde
puls, zodat er nu geen water meer uitkomt,
jammer van de nieuwe puls met filter.
Het Leerdamse gemeentebestuur heeft ook op
dit punt geen oog of hart voor dorpsnostalgie,
jammer.
Nu schreef ik, stel je voor dat er geen water uit
de kraan zou komen, onlangs zijn we nog eens
bij Peek en z’n vrouw (Dicky van Dijk) geweest,
ja dan is het weet je nog van toen en toen,
en zo kwamen we ook bij water terecht. Toen

Dicky van Dijk met Wim de Leeuw trouwde,
ging ze vanaf Boeicop bij Wim de Leeuw z’n
ouders in Bolgarije wonen en daar was geen
leidingwater, het was net als bij van Genderen
hier aan de Kerkweg, dit hoorde onder
Leerdam, een onrendabel gebied. Bolgarije
hoort onder Vianen.
Melkbus
Wij hadden hier al jaren water uit Meerkerk
en zij hadden nog steeds geen waterleiding.
Ze hadden een stoep aan de sloot, maar in
de zomer konden ze het kroos bijna niet weg
houden om kleren te spoelen. Wel hadden ze
een afspraak met de zuivelfabriek hier, waar
ze de melk leverden. Als de lege melkbussen
gebracht werden, zat er in één bus water, door
de melkfabriek ook op 80 m diepte opgepompt,
dus goed drinkwater en verder voor de
maaltijd. Later lieten ze zelf een pomp slaan
door een timmerman, die haalde het water op
12 meter diepte, maar het water was zo sterk
ijzerhoudend dat je er geen witgoed in kon
wassen, het was zo geel of bruin dat ze nog
steeds water van de fabriek op moesten sparen
om het witte goed in te wassen. Ze zei: Als ik
alles op zou schrijven wat er in onze 80 jaar
veranderd is ten gunste en ten ongunste, dan
zou ik op het lijstje van ten gunste bovenaan
zetten dat nu iedereen in deze omgeving
aangesloten is op het waterleidingnet, je draait
de kraan open en er komt goed water uit. Wat
een genot!!
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond
van over, dit is ook bij mij zo.
Roemenië
Wij komen veel in Roemenië en daar heb je nog
hele streken waar geen waterleiding is en geen
pompen, maar waterputten. Diverse soorten.
Maar niet iedere woning heeft een eigen
waterput, de buren komen ook water putten.
We reden een keer niet de gebruikelijke route,
maar namen een landwegje, dat langs de
Oekraïense grens naar het noordoosten loopt,
naar Moldavië. Op school leerden wij vroeger
dat de Oekraïne de graanschuur van Europa
was, nou dat lijkt nu nog zo, we hadden al een
heel poosje gereden, geen huis, geen auto,
niets gezien. Als je naar voren of naar achteren,
links, rechts, zo ver als je kijken kon, allemaal
goudgeel koren, het leek wel of je door een
heel groot korenveld reed. We begonnen ons
af te vragen of we wel op de juiste weg waren.
Na nog even gereden te hebben zagen we
gelukkig een huis of boerderij staan, daar maar
even gaan vragen. Het huis stond een eindje
van de weg af, met onze kaart in de hand liep

ik het pad af naar dat huis, ik was nog amper
op de sticht, daar kwam een meisje van 10
á 12 jaar, ik had nog geen woord gezegd of
gebaar gemaakt, ze draaide een emmer water
naar boven uit de waterput, pakte een kroes
die aan het oor aan een spijker aan een paal
hing, schepte de kroes vol water en bood die
mij aan. Of ik er uitgedroogd uitzag weet ik
niet. Om zo’n meisje niet teleur te stellen
dronk ik een halve kroes water leeg, wetend
dat ik van dat water zo aan de diarree raak,
dat is een ellende als je op reis bent! Ze gooide
de rest op de grond en hing de kroes weer op,
wanneer zo’n kroes echt afgewassen wordt
weet ik niet, wie weet hoeveel er voor mij al uit

gedronken hebben, maar ik heb er niets van
gekregen. Ze riep haar moeder, maar die kon
geen kaart lezen, maar toen ik zei de plaats
Siret, dat begreep ze, we zaten gelukkig goed.

De laatste keer ging ik met iemand mee om
water uit een rots te halen. In de Bijbel staat
dat Mozes op een rots moest slaan en toen
kwam er water uit, voldoende drinkwater
voor allen die bij hem waren. In Roemenië
heb je verschillende bergen en rotsen waar
water uit komt. Bij enkelen staat een fabriek
die mineraalwater in de handel brengt, zo als
in Spa in België. Waar wij waren hebben ze
een pijpje aangebracht, zodat het water niet
strak langs de rots loopt, nu kun je er een fles
onder houden. Het smaakt als Spa blauw, het
loopt dag in dag uit, jaar in jaar uit, ja, sinds
mensenheugenis loopt er water uit, of het nu
droog of nat weer is, altijd hetzelfde straaltje.
Het loopt in een greppel die naar een lager
gebied loopt, waar het dan blijft weet ik niet.
Bikker

Dorpsstraat 18, 4145 KC Schoonrewoerd, Tel. (0345) 641471

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

Mammoetestafette door de Betuwe

Ruim veertig jaar geleden, op 4 september 1971
droegen 16 leden van de wandelsportvereniging
SIA uit Schoonrewoerd de rood-witte vlag
van de vereniging vanaf de Duitse grens door
Nederland naar Schoonrewoerd. De route
was uitgezet door Daan Bikker, in die periode
secretaris van de wandelvereniging.
Aan de tocht deden mee: Meta en Frank van
de Water, Piet en Agathe Bikker, Anja Oskam
en Hennie Oskam, Wimmie Fortuijn, Rudi
Kokshoorn, Marjan van Toor, Jannie van der
Heiden, Elly en Aalt den Hartog, Jeanet de
Leeuw, Han de Hartog, Marjan Niessen en
Erna van der Heiden. Als begeleiders gingen
mee mevrouw Bikker, Gozina van de Water en
Appie de With.

De route voerde vanaf de grens van Duitsland
naar Beek en vervolgens over Ubbergen,
Nijmegen,
Weurt,
Beuningen,
Ewijk,
Winsen, Deest, Afferden, Druten, BovenLeeuwen, Beneden-leeuwen, Wamel, Tiel,
Kapel-Avezaath,
Kerk-Avezaath,
Erichem,
Geldermalsen, Tricht, Mariënwaard, Beesd
naar Schoonrewoerd.
Op de voorkant van de begeleidende bus
was een groot vel geplakt met daarop de
tekst “mammoetestafette” en de vlag van de
wandelclub.
Rond zeven uur in de morgen werd bij de grens
van Duitsland eerst een stempel gehaald,
waarna het eerste groepje met de vlag op stap
ging. In groepjes van vier of vijf wisselden de

*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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kinderen elkaar ongeveer om de
vijf kilometer af. In bus kon men
dan weer op adem komen. Soms
werd er bij de wisseling ruzie
gemaakt wie de vlag zou dragen.
Vaak moest voor een kleine
boodschap even de graskant
of een schuurtje in de buurt
opgezocht worden. In Weurt
werd een café aangedaan en in
Erichem een warme bakker. Bij
de pont over de Maas toonde ook
de politie belangstelling waardoor
we bijna de pont misten.
In Tiel belden we op dat we
richting Schoonrewoerd kwamen.
Jop van Toor kwam ons tegemoet.
Op het landgoed Mariënwaard
kwamen Bram Bogerd en Dirk
Verrips ons tegemoet. Het laatste
eind hebben ze ons begeleid.
Op de Kerkweg gingen we
allemaal uit het busje en liepen
we voldaan met z’n allen
Schoonrewoerd binnen. Er was
gezorgd voor een comité van
ontvangst en we werden met luid
applaus binnengehaald.
Appie de With

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

BWK KLEPPER NIEUWS
We blikken terug naar de paasworkshop, vele
mensen en kinderen hadden zich opgegeven.
De vrijwilligers van de organisatie hadden de
vloer van het kerkelijk centrum omgebouwd
tot een werkplaats van een bloembinderij. Op
woensdagmiddag mochten de kinderen ook
komen om al hun creativiteit te geven. De
jongens maakten een vogelhuisje, de meisjes
een hart. Deze hebben de kinderen opgemaakt
met groen en allerlei paasversiersels. De
kinderen hadden veel plezier en het resultaat
was geweldig. Donderdag was de paasworkshop
voor volwassenen.

De gezelligheid was buiten te horen: takken
werden naar binnen gesleept, tafels stonden
vol met materialen. Geweldig dat er zoveel
mensen waren! We kijken terug op geslaagde
dagen. Iedereen bedankt voor zijn/haar
bijdrage! Het voorjaar is dan ook al duidelijk
begonnen en we hebben nog meer leuke acties
op de agenda gezet.

Joke de With, Prins Bernhardstraat 6, telefoon
0345 – 848121.
We hebben beperkt plaats, dus vol=vol
12 mei: Moederdagboeketten actie
U kunt bij ons boeketten bestellen! Uw vrouw
of moeder verassen is het leukste met een
bloemetje!
Speciaal voor Moederdag stellen wij bloemboeketten samen. Houd uw brievenbus in de
gaten voor verdere informatie.

18 mei: Schoonrewoerdse jaarmarkt
Zoals u ieder jaar van ons gewend bent
staan wij voor de kerk met een overheerlijke
koffie, thee en gebakkraam! Ons terras wordt
uitgebreid en zo kunt u heerlijk genieten en
even tot rust komen!
Ook doen wij een oproep om Douwe Egberts
koffie punten te verzamelen voor het BWK.
Deze kunt u inleveren bij Femke Eisinga,
Dorpstraat 31.
BWK, Hervormde kerk Schoonrewoerd

11 mei: Workshop tas haken
Noteert u vast in uw agenda de workshop
Hoooked Zpagetti. In een handomdraai heb je
de basistechniek in de vingers en heb je een
leuke zomertas gehaakt gemaakt van stevig
en duurzaam textielgaren!
Middagworkshop is van 13.30
tot 16.30 en avondworkshop
van 19.00 tot 22.00.
Kosten voor deze workshop
€ 22.50,-. Geef je snel op
voor deze nieuwste rage!

Opgeven bij: Marjan
Maanen,
Koningin
Wilhelminastraat
telefoon 0345 - 642265

van
24,

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

Effe weg
Er is een touringcarbedrijf dat de naam Effeweg.
nl heeft, dit staat ook op hun autobussen.
Dat hadden wij ook in de jaren ’80 op onze
VW-busjes kunnen zetten.

de kinderen vrij moesten vragen voor de
woensdagmorgen. Vaak vergaten ze dat of ze
durfden niet en spijbelden gewoon. En dat gaf
nogal eens problemen.
De bagage, slaapzakken, enz. brachten ze dan
’s maandags al en dinsdag direct uit school hun
handbagage en weg naar de boot in Europoort
en zaterdags kwamen we weer terug, dus
waren we maar effe weg.
Aan boord
Eenmaal aan boord dan vormden ze groepjes
van vier die in één hut sliepen, dan gaf ik ze een
hutnummer. De boordtickets en de paspoorten
van al de kinderen gingen bij m’n vrouw in de
“kluis” (tas).

Lentevakantie
Als de scholen lentevakantie
kregen, gingen wij met een
groep S.I.A.-kinderen ook effe
weg, er even tussenuit, een
onderbreking van het deelnemen
aan wandeltochten hier. Liefst
naar een plaats waar je niet zo
direct heen gaat met vakantie.
Hoewel we in 1983 ook al
naar Engeland waren geweest
en in de lente van 1984 naar
Zweden, werd het in 1985 toch
weer Engeland, nu
midden
Engeland. Dit land heeft wat,
alles is net iets anders dan hier,
geen kilometeraanduiding maar
mijlen, links rijden, de maten
en gewichten anders, echt wel interessant.
En wat te denken van de overtocht van
Europoort naar Hull met zo’n grote veerboot,
passagiersboot, dit alleen al is een belevenis,
zeker als schoolkinderen zijnde.
’s Nachts in een kooi in een hut slapen, in de
goedkope hutten staan 2 stapelbedden, dus 4
slaapplaatsen.
Ik vermoed dat als je nu naar de scholen hier
op Schoonrewoerd en in Heicop gaat, en je
vraagt wie van jullie is al eens in Engeland
geweest, er niemand z’n vinger opsteekt. Ook
niet degenen die al 2 jaar naar een andere
school gaan, dus nu ± 14 jaar zijn.
Spijbelen
Er was wel altijd een probleem, de scholen
kregen ’s woensdagsmiddags vakantie en
die veerboten varen niet dagelijks, maar
wel dinsdag ‘s avonds om 6 uur. En je moet
een uur van te voren aan boord zijn, zodat

Kwijtraken
Ben je wel eens een paar dagen met een groep
schoolkinderen weggeweest? Onvoorstelbaar
wat ze kwijtraken! We waren een keer met
een groep SIA-kinderen op een trektocht door
Frankrijk, ’s middags hadden we een frietje in
een snackbar zitten eten en een van de meisjes
had een buitenbeugel, je weet wel, zo’n ding
om je tanden recht te zetten (bestaan ze nog?)
In elk geval met eten moet zo’n ding af, je
kunt er niet mee eten. Na het eten hadden we
alweer een heel eind gereden, toen was het
ineens: ‘O, Bikker ik heb m’n beugel op de
tafel laten liggen!’ Ja, wat moet je dan, toch
maar terug naar die snackbar, m’n vrouw in ’t
Frans vragen of die beugel gevonden is, niet op
gelet, de tafels worden schoongemaakt en alle
restjes enz. worden daar in een ton gekiept,
dus in die ton rooien, en ja, daar kwam die
beugel tevoorschijn. En dit is nog maar één
voorval.

Ik zou er nog velen kunnen beschrijven, maar
we zijn helemaal van onze reisbeschrijving
naar en in Engeland afgeweken, we gaan dus
weer gewoon verder. We hadden ze dus een
hutnummer gegeven en zeiden, gaan jullie
maar zoeken waar die hutten zijn, het kan één
of twee verdiepingen lager zijn, wij blijven hier
en gaan koffie drinken.

wie is jullie leider, ja, Bikker, de dames waren
naar de kaptein gestapt en hadden hun beklag
gedaan dat een stel kinderen erg luidruchtig
was en Bikker is hun leider. Zodoende moest ik
bij de kaptein komen en moest bij die dames
m’n excuus maken en de kinderen duidelijk
maken dat ze niet alleen op de boot waren en
rekening met de buren moesten houden.
Kamperen in het bos
Of er veel geslapen is weet ik niet, maar de
andere morgen om 8 uur voeren we de haven
van Hull binnen. Toen weer in de busjes op
naar de camping die op mijn campingkaart
stond. Veel campings zijn zo vroeg in het
jaar nog niet open. Waar wij kwamen waren
ook nog geen kampeerders. Het had er veel
geregend, op de camping zelf was het gewoon
drassig, de beheerder zei, gaan jullie maar
achter de camping in het bos staan, dit ligt
hoger en is droog. Wel wat verder lopen naar
het toiletgebouw.
Het verhaal wordt te lang om te vertellen wat
we allemaal gedaan en gezien hebben, dus
even heel in ’t kort. We zijn gaan winkelen
in een stadje, echt uitgeslapen in de tenten,
aan zee geweest in Whitby en natuurlijk
naar de watervallen bij Middleton in het
Teesdale en vrijdagavond weer op de boot,
waar we zaterdagmorgen mee in Europoort
aankwamen, dus we waren effe weg geweest
en hebben weer veel gezien en mochten weer
behouden thuiskomen.

Mister Bikker
We waren inmiddels afgevaren en hadden al een
heel poosje daar op ons gemak gezeten, toen
klonk er ineens door de luidspreker: “Mister
Bikker bij de kaptein komen!” Je schrikt even,
hoe komt de kaptein aan mijn naam, dus naar
de kaptein, hij sprak Engels, maar ik begreep
hem wel. Wat was het geval, naast één van die
hutten waar die meiden moesten slapen was
een hut van een paar oudere Engelse dames,
je weet hoe dat gaat met kinderen, en waar is
jullie hut?
Allemaal weer rennen door de gang naar die
hut. Bij die stapelbedden kun je op het bovenste
bed niet rechtop zitten, dat zijn een soort
buikschuivertjes. Dat moet dan uitgeprobeerd
worden! Dat is dan weer gieren en brullen
van de lach. Dat werd nu net te veel voor die
oudere dames. Ze vroegen aan die meiden,

Busongeluk
Gisteren heb ik op tv naar de rouw- en
herdenkingsdienst zitten kijken van het
busongeluk waarbij zoveel schoolkinderen
omgekomen zijn. Als je dan zoveel witte en
één donkere, grafkisten naast elkaar ziet
staan waar een schoolkind in ligt en de enkele
ouders nog een toespraak konden houden,
bij vele stokte de woorden van verdriet, dat
deed me wat, ja, heel wat, dit kan ik niet
met droge ogen na vertellen. Dit komt omdat
wij zelf vele jaren, ja, heel veel jaren, met
kinderen van diezelfde leeftijd, niet alleen hier
naar wandeltochten in Nederland reden, maar
door half Europa met hun op trektocht gingen.
Noorwegen, Zweden, Engeland, Schotland,
Spanje, Italië, Joegoslavië, hartje Parijs, hartje
Berlijn, enz. enz. Bij elke thuiskomst waren we
weer dankbaar dat we gezond thuis mochten
komen, maar als je dit nu op tv zag, mogen we
met plezier op die tijd terugzien en dankbaar
zijn, dat we steeds behouden thuis gekomen
zijn.
Bikker

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

ACTIVITEITENKALENDER
april
19 t/m 27 april
21
25
26
30

april
april
april
april

10:30-15:30 uur
±19:00 uur

mei
6 mei
9:00
9 mei
19:30-20:30
11 mei
13:30 of 19:00
12 mei
12 mei
vanaf 6:00
12 mei
9:00-14:00
15 mei
20:00-21:30
17,18 en 20 mei
18 mei
20 mei
8:00
23 mei
23 mei
juni
12 juni
27 juni
september
1 september
20 september

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur

17:00-20:00 uur

Sponsoractie basisscholen t.b.v. zendings- en evangelisatiewerk
Mariska van Dijk
Regiodag Zuidhollands Landschap en Natuur- & Vogelwacht
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Avondexcursie Zouwegebied, Natuur- & Vogelwacht
Koninginnedag, Oranjevereniging Schoonrewoerd

Vogelexcursie bij Everdingen, Natuur- & Vogelwacht
Jaarvergadering en vragenuurtje DVS, Partycentrum
Workshop tas haken, BWK Hervormde kerk
Moederdagboekettenactie, BWK Hervomde kerk
45e Vijfheerenlandenwandeltocht, SIA
Rommelmarkt Hersteld Hervormde Gemeente, Kon. Julianastraat
Thema-avond fysiotherapie ‘Ouderen en Bewegen’, gc De Wiel
Expositie ‘Kleden met een verhaal’, in de Gereformeerde kerk
Jaarmarkt
Excursie duinen van Voorne, Natuur- & Vogelwacht
Reisje ouderenkontakt Schoonrewoerd
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

Mini-symposium fysiotherapie ‘Bewegen’, gc De Wiel
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Wijkschouw

