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Badmintonvereniging
Petra van Dieren 642141

Buurtbus ‘De Linge’
W. Slob, contactpersoon 06-53550858

CBS ‘Ichthus’, locatie Regenboog 641990
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Claudine Liefhebber 569789
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Maurits Oudenaarden 641751

Commissie Groen & Verkeer
Geuf Middelkoop 641758
 
EHBO Schoonrewoerd
Jan Haag, voorzitter 599459
Gert Pluimers, secretaris 616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan 642430
W. Versteeg, scriba 642293

C O L O F O N  &  A D R E S S E N
redactie Dorpskrant ‘De Klepper’
Daniël Bikker 642520
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Freek de Jong 641738
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Henk Rijneveld 641532
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Hans Lemcke 642612
Jolanda Lemcke 642612
Anneke Panella-Drijver 652558
Henk Rijneveld 641532
Gerdien de Stigter-Blees 641489

algemeen redactieadres:
Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435
e-mailadres:  carolien.de.kort@upcmail.nl
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Hersteld Ned. Hervormde Kerk
ds. L. Groenenberg 643669
J. Vossestein, scriba 642228

Hervormde gemeente
ds. R.R. Eisinga 642572
Jan Meerkerk, scriba+jeugdvereniging 642121

Marktcomité
Arie den Besten, marktmeester 641297

Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi, 
Overboeicop 15 641201

Noachschool 642171
Kees de Korte, directeur 848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Jan van Tilburg jr., voorzitter 06-38591406
José Brouwer, secretaris 642681

Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen 641683
 
Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Marian van Es, contactpersoon 641566

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
ma-di-do-vr, van 8.30 tot 11.30 uur 519372
Rhode van Tol

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd 078-6303000

SIA Wandelsportvereniging
Cobie van Klei 642472

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt 643088



Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers 

 
Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,  

zodat het voortbestaan van 
De KLEPPER, 

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden. 
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens 

de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders. 
 

Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig  
en hielp ons daarmee enorm. 

Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af. 
 

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE. 
 

Bewaar het goed!  
In de weken van 24 september tot en met 6 oktober komen wij het 

(hopelijk gevuld) bij u ophalen. 
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets! 

 
Bij voorbaat danken wij u voor uw steun! 

 
 

GEEF OM DE KLEPPER 
 

GEEF VOOR DE KLEPPER 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de redactie van de Klepper, 

 zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper. 
 

Mocht de envelop na 6 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch 
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op 

onze rekening: 1275.72.791, t.n.v. Dorpskrant de Klepper. 



Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B
4132 EB Vianen UT

Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

Voor al uw woonwensen

 
 

 

Voor al uw tuinwerkzaamheden 
 
 
 
* Tuinaanleg 
* Tuinontwerp 
* Tuinrenovatie 
* Tuinonderhoud 
 
 
 
Heeft u interesse ? 
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoveniersbedrijf de Woerd 
Brinkstaat 16 
4145 KR Schoonrewoerd 
tel: 0345-641132 of 06-54383826 
e-mail: tonvandonselaar@chello.nl 

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



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer zesennegentig
Nazomeren: prachtige avonden, bijvoorbeeld 
tijdens de Franse maaltijd op het dorpsplein. 
Oh, nee, pardon: het Place d’église. En wat te 
denken van die heerlijk warme, zonnige dag 
op 1 september: Schoonrewoerd Binnenste 
Buiten. Kleurrijke breiwerken, knuffelfietsen, 
heel veel gezelligheid en bedrijvigheid. Zo 
heerlijk om van te genieten op het moment 
zelf en u kunt er nu weer van nagenieten, 
want in deze Klepper staan uiteraard weer 
foto’s en teksten die op deze en vele andere 
evenementen terugkijken. 

Er komen ook weer leuke activiteiten aan: 
open dag bij De Schaapskooi, de ouderen 
zijn inmiddels weer een dagje uit geweest, 
maar dat viel net buiten de deadline, dus 
daarover volgende keer meer. De scholen en 
het verenigingsleven zijn weer begonnen en 
hebben nieuws te melden. De breipennen van 
de projectgroep “de tikkende pennen” blijven 
voorlopig op maandagavond tikken. U leest 
het allemaal op de pagina’s hierna. 

Ook De Klepper zelf heeft NIEUWS: we zijn al 
geruime tijd aan het denken over een on-line-
dorpskrant. Om met de tijd mee te gaan. En 
het biedt natuurlijk een prachtige mogelijkheid 
om zaken te archiveren, zonder dat dat enorm 
veel opslagruimte op zolders en in kasten kost. 
Na veel overleg hebben we contact gezocht 
met Martijn Blauw. Een Schoonrewoerder die 
van websites maken verstand heeft. Hij heeft 
ons fantastisch op weg geholpen. Hoewel nog 
niet helemaal af, is de on-line-dorpskrant een 
feit: www.dorpskrantdeklepper.nl

In de komende maanden werken we verder aan 
het fotoarchief en proberen we oude kleppers 
in te scannen en op de website zichtbaar te 
maken. Allemaal nog veel werk, maar het 
begin is er en wij zijn er erg trots op. U kunt in 
het gastenboek uw reacties achterlaten en tips 
doorgeven. Wij nodigen u van harte uit een 
kijkje te nemen.

Traditiegetrouw gaan we deze maand weer 
de deuren langs om de vrijwillige bijdrage op 
te halen. U leest er meer over op de vorige 
pagina. Een hele klus elk jaar, maar ook een 
heel dankbare, want we krijgen naast een 
gevulde envelop vaak ook vele complimenten. 
Heerlijk om te ervaren dat De Klepper een 
graag gelezen blad is. 

Er is weer veel te lezen: over evacués in 
Schoonrewoerd, over een verkenningstocht van 
de SIA-wandelaars in 1995 en over de eerste 
voorbereidingen van de oranjevereniging op 
de feestweek in 2014! We leren Melissa Bakker 
beter kennen en ook Jos Baars staat extra in 
de belangstelling. Wat is er toch te doen in de 
oude brandweerkazerne en met die vreemde 
naam: Aretusa? Ook daarover meer in deze 
Klepper. En ooit gehoord van “Blauwzaam”? Na 
het lezen van de column van Ad de Jong wel.

We wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 97 is vrijdag 2 november. Klepper 
97 zal rond 23 november worden bezorgd. 

INHOUD 
50 vragen: Jos Baars 29 
Activiteitenkalender 55 
Anneke Panella: ‘Ik ga ergens voor!’ 23 
Burgelijke stand 43 
BWK Franse maaltijd 26+27 
Collecte KWF 24 
Collecte MS 46 
Collecte Rode Kruis 46 
De tikkende pennen 28 
DVS Activiteitencommissie 21 
DVS Nieuws 17 
Eerste steen dorpshuis 15 
Formulier Sinterklaasfeest 37 
Fysiotherapiepraktijk Schoonrewoerd 39 
Hertenkamp 7 
Kinderhoekje 36+53 
Koninklijke zandsculpturen 17 
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’ 8 
Noachschool 33 
Oranjevereniging 21 
Pagina 16±: Melissa Bakker 19 
Regenboogschool 49 
Rommelmarkt Gereformeerde Kerk 28 
Rookworstenactie  40 
Schoonrewoerd BinnensteBuiten 10+11 
Stichting Ouderenkontakt Schoonrewoerd 40 
Twee actieve jongedames 19 
VakantieBijbelClub 2012 30 
Verkenningstocht in estafetteverband 1985 31 
Watersnoodramp 1953 13 



Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en 
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhouds-
beurten 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  * trilplaten
 Bertolini  * tuinfrezen, vingerbalkmaaiers, veegbezems, e.d.
 Rotec  * doorslijpschijven (staal, steen, beton en rvs)
     * boren (hout, ijzer, beton en staal)
 Castelgarden * grasmaaiers (loop- en zitmaaiers)
     * houtversnipperaars
     Makita  * bosmaaiers
     * kettingzagen



Van Cor Vermeulen, een van de oprichters van 
het hertenkampcomité, kreeg ik een stapel 
krantenartikelen en mooie verhalen mee. In 
deze Klepper DEEL 2 van de geschiedenis van 
het Schoonrewoerdse hertenkamp.

Deel 2:  Wederom een verrassing 
van de Rabobank

In april 1987 werd het beheer van het 
hertenkamp overgenomen van de gemeente. 
De gemeente had zich garant gesteld voor een 
bijdrage van 2500 gulden per jaar. Dat leek 
heel wat, maar was niet veel. Het hertenkamp 
had immers verder geen inkomsten en van die 
gemeentelijke bijdrage moest alles betaald 
worden: elektriciteit, voer voor de dieren en de 
kosten voor reparaties en onderhoud aan de 
hekken en de gebouwen. 
De vrijwilligers deden hun uiterste best. 
Toch konden ze niet voorkomen dat 
er af en toe een dier ontsnapte. Cor 
vertelt:”Er was een konijn dat iedere 
dag even verdween. We wisten niet 
waarheen en vreemd genoeg kwam hij 
ook steeds weer terug.” Al snel bleek 
dat dit konijn zijn kostje bij elkaar 
scharrelde bij een naburige woning, 
waar keurig een schaaltje voor hem 
klaarstond. Ook ontsnapte er op een 
gegeven moment twee keer een hert. 
Dat leverde gevaarlijke toestanden op 
en was uiteraard niet de bedoeling. Er 
moest een nieuwe omheining komen. 
Die omheining viel onder het groot 
onderhoud en kwam dus voor rekening 

Hertenkamp 25 jaar in Schoonrewoerds beheer
van de gemeente Leerdam, maar de gemeente 
was niet erg vlot met de aanschaf daarvan.
De vrijwilligers besloten niet te wachten en het 
hekwerk zelf neer te zetten. Maar waar haal je 
het geld vandaan? Het is dan het jaar 1990. 
Het hertenkamp herbergt vijf damherten, vier 

dwerggeiten, wat konijnen en kippen. 
De leden van het hertenkampcomité 
zitten niet stil. Er wordt gezocht naar 
sponsoren. Enkele straten verderop was 
door buurtbewoners een ander initiatief 
verwezenlijkt: een speeltuin met nieuwe 
speelwerktuigen, waaronder een echte 
glijbaan. Er was meer aandacht voor een 
aangename woonomgeving. Uiteraard was 
men de Rabobank in dit verhaal nog niet 
vergeten. De bank had immers afgezien 
van het hertenkampje als bouwlocatie en 
droeg daarmee merkbaar een warm hart 
toe aan deze bescheiden dierenweide. 
Er zal veel gesproken zijn, wellicht 
ook wel een brief of  subsidieaanvraag 
zijn verstuurd daarvan kan ik niet veel 
terugvinden, maar het eindresultaat staat 
in de krant van woensdag 10 november 
1990:

 
“SCHOONREWOERD - Martin Gleis van 
het hertenkampcomité uit Schoonrewoerd 
ontving afgelopen zaterdag uit handen van 
waarnemend Rabobank-direkteur De Vrieze 
een cheque van vijfduizend gulden. Dit bedrag 
zal aangewend worden voor de omheining van 
het hertenkamp, waaruit al twee herten zijn 
ontsnapt.”
De drie leden van het comité: Cor Vermeulen, 
Peter Stappershoef en Martin Gleis zijn zeer 
tevreden met deze donatie. Op de foto ziet u 
dhr. De Vrieze en dhr. Gleis bij het hertenkamp 



staan met de cheque tussen 
hen in. De overhandiging ging 
gepaard met een muzikaal tintje, 
verzorgd door muziekvereniging 
DES uit Everdingen. Want niet 
alleen werd er een waardevolle 
cheque overhandigd, tevens werd 
de speeltuin, die enkele straten 
verderop ligt heropend. Daarover 
meldt hetzelfde krantenbericht:
“Nog geen half uur later (na de 
uitreiking van de cheque) werd 
onder een uitgelaten stemming bij 
het jeugdige publiek de speeltuin 
van Schoonrewoerd geopend door 
wethouder P. Danz. Hij gleed, 
eveneens met veel enthousiasme, 
met een kind van de glijbaan. Zo’n 
175 ballons vlogen daarna de lucht in. Danz 
sprak de wens uit dat nu de garages rondom 
de speeltuin een verfje zouden krijgen.”

Op de foto ziet u dhr. Danz op de glijbaan met 
veel jonge mensen om hem heen. Inmiddels zijn 
dat jong volwassenen van rond de dertig jaar 

oud. Wellicht herkent iemand zich op de foto, 
reageer gerust als u daar nog herinneringen 
aan hebt. Hiermee besluiten we deel 2 van het 
hertenkamp. Voor een eventuele deel 3 heb 
ik nieuwe verhalen nodig. Wie helpt me aan 
meer? 

Jolanda Lemcke

Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Nu het aan het einde van de zomer dan 
eindelijk toch mooi weer is geworden, hopen 
we natuurlijk van harte dat we een mooie 
nazomer krijgen. Mooi weer zou in elk geval 
erg fijn zijn tijdens de: 

OPEN DAG 
NATUURCENTRUM DE SCHAAPSKOOI

Zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
met als thema “de bij”.
Om 8.00 uur – vroege vogeltelling onder 
leiding van een aantal vogelaars achter de 
Schaapskooi in het gebied van het Zuid-
Hollands Landschap. Dit in het kader van de 
nationale vogelteldag.
Om 10.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur – 
excursie in het natuurgebied Over-Heicop 
achter de Schaapskooi onder leiding van een 
gids van het Zuid-Hollands Landschap.

Er zijn leuke activiteiten voor de jeugd:
10.00 – 12.00 uur knutselen.
12.00 - 13.00 uur brood bakken.
13.30 - 15.30 uur knutselen.

Uiteraard laten alle werkgroepen zien wat ze 
doen. Er komen:
• Een mandvlechter die ons laat zien hoe 

vroeger het mandwerk voor de fruitteelt 
werd vervaardigd. Vandaag vlecht hij 
bovendien mini bijenkorven.

• Een imker van Imkervereniging Gorinchem 
e.o. die vertelt hoe belangrijk bijen zijn voor 
de bestuiving van de fruitbloesem, maar 
ook voor andere gewassen. Hij kan u alles 
vertellen over honing en het maken ervan.

En er is nog veel meer.

Het is zeker de moeite waard om deze dag de 
Schaapskooi te bezoeken, voor de gezelligheid, 
de vele informatie bij de diverse stands, het 
proeven van vers geperst sap, de aangeboden 
excursies, maar ook om weer eens bij te 
praten met vrienden en bekenden. Voor info: 
A. Versluis, tel 0183-602055 / 06-12242698

Naast deze open dag zijn er ook weer mooie
foto-reportages op de donderdagavonden. Kom 
naar de Schaapskooi, neem een DOMPHOORN 
mee (het tijdschrift van de Natuur- en 
Vogelwacht) en u bent helemaal op de hoogte. 
 
We zien u graag op 6 oktober 2012. 

de vrijwilligers van 
de Natuur- en Vogelwacht



 
 
DJS KLUS   
 
TOTAAL 

 
                     

 

 
                  
O.A.  GESPECIALISEERD 
IN RENOVATIE BADKAMERS 
EN TOILETTEN 
 
TEVENS LEVERING SANITAIR, 

 
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM 
 

 
 
      

                                                           
                                                               
 

VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd

r 



De open deurroute die georganiseerd wordt 
om elkaar als dorpsbewoner (beter) te leren 
kennen, elkaar te ontmoeten, te inspireren 
en daardoor te waarderen en respecteren was 
ook dit jaar weer zeer geslaagd. Zeer tevreden 
deelnemers, nog meer enthousiaste bezoekers 
dan vorig jaar en weer dat ons opnieuw gunstig 
gezind was. Zo kort na het evenement kunnen 
we gerust concluderen dat we het fijn vinden 
gesprekken te hebben, hobbygenoten te 
ontmoeten en zomaar lekker bij iemand naar 
binnen te wandelen. Leuk dat de deelnemers 
ook veel werk hadden gemaakt van hun 
‘herkennings’ kleuren, Lia Smit was zelfs 
helemaal in de Schoonrewoerdse 
kleuren gekleed en had ook  
haar huis daarmee ingericht! 
Als organisatoren willen 
we onszelf feliciteren met 
de bereidwilligheid van 
Hans Ippel die ook nu 
weer garant stond voor een 
mooie overzichtelijke folder. 
Hans bedankt! Daarnaast 
willen we alle deelnemers heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet 
en enthousiasme bij het realiseren van dit 
evenement. Je moet het tenslotte samen waar 
maken.

Ook het breiwerk van de projectgroep ‘de 
tikkende pennen’ sluit prachtig aan bij dat woord 
samen. De verschillende kleuren, draaddiktes 
en steken symboliseren de inwoners van 
Schoonrewoerd. We hebben allemaal een 
andere achtergrond, verschillen wat betreft 
onze interesses, hobby’s, werk, ideologie  enz.  
Met elkaar heeft de groep de gebreide lapjes 
aan elkaar genaaid en tot een geheel gemaakt. 
Vaak werd er gezegd dat het er niet toe deed 
dat de kleuren niet bij elkaar pasten want 
daardoor werd het juist leuker en interessanter.  
De groep hoopte dat het breiwerk er toe kon  

Schoonrewoerd BinnensteBuiten

bijdragen dat mensen zich realiseren dat de 
samenleving ook zo werkt. Samen kun je 
veel bereiken en hoe ‘bonter’ een gezelschap, 
hoe leuker en alleen als ‘geheel’ kom je tot 
je recht. Jammer dat een aantal jongeren 
niet het respect voor andermans werk heeft 
kunnen opbrengen en het voor een groot deel 
heeft vernield en verwijderd. Maar laten we 
ons daardoor niet uit het veld slaan en samen 
(verder) werken aan een dorpsgemeenschap 
waar het goed wonen en werken is.

Mede namens mede-organisator 
Bas Middelkoop en ‘de tikkende pennen’, 

Trudi Middelkoop



Schoonrewoerd BinnensteBuiten



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

PERSOONLIJK HELDER VAKKUNDIG

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 



In 1953 in de nacht van 31 januari op 
1 februari vond er een vreselijke ramp 
plaats in Zeeland en een gedeelte van 
Zuid Holland. 

Ik was negen jaar en kan me het nog goed 
herinneren. Als het slecht weer was (bliksem 
en onweer) was mijn vader altijd erg in de 
weer. Hij ging niet naar bed maar hield altijd de 
wacht over z’n gezin. Hij liep dan al maar heen 
en weer en hield mijn moeder op de hoogte 
hoe het gesteld was, want moeder was altijd 
erg angstig. Zo ook die avond in 1953. Vader 
liep al maar naar de lucht te kijken en keek 
heel zorgelijk. “Het stormt… het stormt bar.” Ik 
weet nog dat hij dat zei. 
De volgende morgen kwam er erg slecht nieuws 
over de radio. Er had een ramp plaatsgevonden. 
Een gedeelte van Nederland was onder water 
gelopen en er waren mensen verdronken. Hoe 
groot de omvang was, wisten we toen nog 
niet. Wel dat er mensen op de daken van hun 
huis zaten, soms met hele gezinnen. Later 
hoorden we dat er meer dan 1800 mensen 
verdronken waren. In het hele land werd actie 
gevoerd voor de getroffenen. Dekens, kleding 
en geld werden ingezameld. Wat er ook nog 
plaatsvond, was dat er veel mensen en vooral 
kinderen werden geëvacueerd. 

Ook naar Schoonrewoerd
In het gezin van onze buren (politie Imanse) 
kwamen drie kinderen uit één gezin uit Rilland-
Bath. Hun namen waren: Joost, Marie en 
Bets Nieuwenhuizen. Ze waren familie van de 
familie Imanse. Hun huis en spullen waren 
weggespoeld. Ze hadden geen huis meer, 
geen kleren, gewoon niks meer. Ze kwamen 
uit een groot gezin en werden verdeeld over 
meerdere gezinnen in Nederland. Bij de familie 
Imanse hadden ze toen nog meer één kind, 
een meisje, Margret. (Zij is later op 12-jarige 
leeftijd verdronken in een zwembad in Zeist. 
Waarschijnlijk als gevolg van hartproblemen.) 
Liefdevol zette het jonge gezin Imanse hun 
huis open voor de drie evacuees. Deze drie 
kinderen zijn bij ons op de Hervormde School 
gekomen.
Marie zat bij mij in de klas, Joost een klas hoger 
en Bets een klas lager. Ik denk dat ik in de 
derde klas zat en ze waren natuurlijk tijdelijk 
mijn buurkindjes. Heel interessant in die tijd! 
Al snel voelden de kindjes zich thuis op ons 
dorp en maakten vriendjes en vriendinnetjes. 

Wij vonden hen machtig interessant, want zij 
spraken een soort dialect en ze schreven de 
letters rechtop. Wij schreven op school altijd 
schuin. Wij probeerden vervolgens ook rechtop 
te schrijven, maar dat werd niet getolereerd 
op school. Wat ik ook nog weet: wij deden toen 
veel met kaatsballen. We gooiden de ballen 
tegen de muur, ik kon het met drie, maar er 
waren wel meiden die het konden met vier 
ballen. Onze gasten uit Rilland-Bath kenden 
dat spel helemaal niet.
Politieman Imanse nam hen ook wel mee naar 
achter in De Buurt (Overheicop), wij mochten 
dan mee. Hij wees ons op alle interessante 
dingen in de natuur. De boomgaard, de sloot 
en het gras: hij vertelde overal wat over. We 
wandelden best vaak en ik weet nog dat hij 
dan van die grote laarzen aan had, wel tot z’n 
knieën.   

Het waren niet alleen leuke dingen die 
we beleefden. Soms waren de nieuwe 
buurkinderen ook vreselijk ondeugend. Joost 
heeft op een keer het kippenhok van de familie 
open gezet. Dat was niet zo’n goed idee. De 
familie Imanse had een herdershond en die 
heeft toen verschillende kippen doodgebeten. 
En ja… toen kreeg Joost een heus pak slaag, 
jawel, met de gummiknuppel. Dat is waar 
gebeurd. Maar Joost was een keiharde, dat 
weet ik nog, hij trok zich er niets van aan. 
Mevrouw Imanse vertelde dat Joost vaak 
ging slootje springen en dan regelmatig met 
een nat pak thuis kwam. Dat deed hij samen 
met Kees den Hartog (van lange Dirk). Kees 
daagde Joost dan uit: hij zei dat hij (Kees) 
best over de Huibert kon springen. ‘Nou,’ zei 
Joost, ‘als jij dat kan, dan kan ik het ook.’ Maar 
helaas Joost belandde midden in de sloot en 
durfde niet naar huis. Hij heeft toen wel een 
halve dag met natte kleren rondgelopen. Ja 
als ze ondeugend waren, kregen ze flink straf. 
Maar dat was ook nodig als je er als gezinnetje 
ineens drie kinderen bij krijgt.
Als Joost bij onze buurman Kool werkte (veel 
of weinig) zei hij altijd aan het eind van de 
dag: ‘Kool, mien cinten.’ Dan kreeg hij weleens 
wat geld van buurman Kool. 

Zo hebben ze ruim een half jaar bij ons in de 
Buurt gewoond. Toen in Zeeland alles weer 
droog was en hun ouders weer in Rilland-Bath 
waren, mochten alle kinderen weer naar huis. 
Jaren heb ik nog met Marie gecorrespondeerd, 

Watersnoodramp 1953



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING 
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd 
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440 



maar toen we allebei getrouwd waren, is de 
klad erin gekomen. Ik heb nooit meer iets van 
de familie gehoord. Jammer. 

Chris v/d Vis-den Hartog.

PS In de vorige Klepper heb ik jufrouw Den 
Braven aan de verkeerde man gekoppeld. Heel 
vervelend. Dus: sorry. 

Eerste steen dorpshuis

In de vorige Klepper schreef Bikker:

“Het gemeentebestuur van Schoonrewoerd verzocht de commissaris van de koningin van Zuid-
Holland om de eerste steen [van het dorpshuis (red.)] te komen leggen. Dit verzoek heeft hij 
ingewilligd en hij kwam samen 
met z’n vrouw de eerste steen in 
de gevel metselen. Hierbij mocht 
ik de specie binnen handbereik 
aanbieden.”

De foto waarop dit te zien is, is 
toen niet geplaatst. Dat maken 
we hierboven goed.
Voor de volledigheid hiernaast 
nog eens de steen in kwestie.



Hoogstraat 29-31   Leerdam   T 0345 63 11 66   www.vanzantenwonen.nl   info@vanzantenwonen.nl      vraag in de winkel naar de voorwaarden

WELKOM!
De mooiste woonwinkel van de regio bevindt 

zich tegenwoordig in Leerdam. Van Zanten 

wonen & slapen is namelijk spectaculair ver-

bouwd. 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.

Graag tot ziens in onze 

nieuwe winkel EEN
NIEUWE

PVC
VLOER

ACTIE!
ALLES INCL

 €59.95
PVC + EGALISEREN +

LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

vanaf

 
Gespecialiseerd in: 
 nieuwetijdsboeken en muziek (New Age) 
 informatie over cursussen / therapieën, zoals 
yoga, zen, t’ai chi chuan, gestalt, 
hypnotherapie 

 aromalampjes en diverse geuroliën 
 wierook, sieraden en gezondheidsstenen 
 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 

 

 
 

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

 
 Noordhollandse kaas 
 20 + kaas, div. smaken 
 Buitenlandse kaas, div.soorten 

 
Groot assortiment kipprodukten. 
De moeite waard voor een bezoek 
aan onze verkoopwagen. 

 



NIEUWS 
van de
Dorpsvereniging 

 

Tijdens de laatste ledenvergadering, 9 
mei jongstleden, konden we niet op tijd 
het financiële jaarverslag presenteren. 
De kascontrolecommissie heeft inmiddels 
alles nagekeken en in orde bevonden. De 
kascontrolecommissie bestond uit: T. de 
Bruijn en Hans v.d Heijden. Hartelijk dank 
aan beide heren en een compliment aan de 
penningmeester: ga zo door. 

Op 20 september is er weer een dorpsschouw. 
Op die dag komt een afvaardiging van de 
gemeente Leerdam naar Schoonrewoerd. 
Tegenwoordig is het zo dat je één maand 
van tevoren de vragen en problemen die er 
zijn doorgeeft aan de gemeente. Dit zijn o.a. 
vragen die nog zijn blijven liggen van de vorige 
keer en de vragen van het laatste vragenuurtje 
op 9 mei. Hoe alles gaat verlopen leest u vast 
in de volgende Klepper.

Lopende zaken. Dan denken we onder andere 
aan de Noachschool en de gymzaal, het HOVO-
terrein en de bushalte. Sinds 9 mei hebben we 
over al deze onderwerpen van de gemeente 
niets meer gehoord. En je moet weten dat 
we een gewichtig convenant hebben waarin 
staat dat we bij al deze zaken betrokken 
worden. Mooi niet dus, moet ik op dit moment 
constateren. Maar we geven niet op en gaan 
gewoon door. Er komen hopelijk betere tijden. 

met vriendelijke groet,
Jan van Tilburg (sr), 

voorzitter DVS

 

Koninklijke 
zandsculpturen

Tijdens de afgelopen zomervakantie ben ik 
met ons gezin en mijn ouders een dagje naar 
Garderen geweest. Daar kon je zandsculpturen 
over het koningshuis bewonderen. Nou was 
het niet mijn eerste keus om daar naar toe 
te gaan maar het is wel bijzonder hoe ze een 
heel beeld uit een hoopje zand tevoorschijn 
toveren. Het lijkt allemaal erg goed en er is 
ook gelet op kleine details. Zo gaat u langs 
de geschiedenis van ons koningshuis. Van 
Koninklijke voorvaderen tot aan nu.

Naast de zandsculpturen kunt in de beeldentuin 
nog meer bewonderen. Naast alle beelden van 
dieren en mensen voor in de tuin zijn er appels 
beschilderd door verschillende kunstenaars 
ook over het koningshuis.

Bent u uitgekeken dan kunt u in de Rozentuin 
of op het  terras nog even lekker genieten van 
een bakkie koffie met gebak of een uitgebreide 
lunch.

Dit alles kunt u bewonderen tot en met 27 
oktober te Garderen. Kijk voor meer informatie 
op www.zandsculpturenfestijn.nl

José Brouwer



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 



1. Naam: Melissa Bakker
2. Leeftijd: 17 jaar
3. Broers/Zussen: ik heb een zus Isabelle en 

een zusje Rosalie
4. Hobby‛s: dansen & winkelen
5. School: Opleiding: Nimeto, Interieur 

Decoratie Exterieur
6. Leukste vak op school: interieur 
7. Ik heb een hekel aan: irritante mensen
8. Mijn favoriete sport: dansen
9. Ik kan geen dag zonder: mijn telefoon
10. Ik lust geen: spruiten
11. Ik ben gek op: gezelligheid 
12. Ik word kwaad als: mensen teveel zeuren
13. Een slechte eigenschap van mezelf: ik stel 

vaak dingen uit tot het laatste moment
14. Mijn favoriete vakantie: Kroatië 
15. Mijn favoriete muziek: ik vind van alles leuk
16. Mijn favoriete broek: een spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: de jaarmarkt
18. Dit wil ik worden: 

interieurstylist/ondernemer 
19. Dit moet anders in het dorp: een bankje bij 

de bushalte
20. Tip voor jongeren: volg je hart
21. Volgende vragen aan: Naomi Abbel

Twee actieve jongedames

Tijdens Schoonrewoerd 
Binnenste Buiten was er veel 
te zien, te koop, te proeven 
en te genieten. Onze fotograaf 
maakte een rondje door het 
dorp en trof ook deze twee 
actieve jongedames aan. Zij 
hadden kaarten verkocht op 
de markt in Zijderveld en 
hadden nog genoeg over. 
Dus besloten ze spontaan ’s 
middags hun kraam nogmaals 
op te bouwen in een tuin 
in Schoonrewoerd. Slimme 
meiden en … weer een extra 
attractie op die prachtige 
zomerse dag. 



WONEN WORDT BELEVEN

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

MET AL ONZE MERKEN: A N TA ,  A U P I N G ,  B E RT  P L A N TA G I E ,  C A ST E L I J N ,  C H R I ST I A N 

F I S C H B A C H E R ,  C LOA K ,  D E  P LO E G ,  E A ST B O R N ,  G E L D E R L A N D ,  H A L A ,  H A RV I N K ,  H ü L STA ,  J A B , 

J O R I ,  K E N D I X ,  L E O L U X ,  L I N T E LO O ,  M E TA F O R M ,  PA STO E ,  S V E D E X ,  TO P F O R M ,  I N T E R F LO O R



 

Oranjevereniging 
Schoonrewoerd

Hallo dorpsgenoten, we zijn al druk bezig met 
de voorbereidingen voor koninginnedag 2013. 
Het programma is al klaar, nu de uitwerking 
nog. Maar ook dat gaat lukken.

Nu gaan we beginnen met de feestweek. Ja, 
u leest het goed in 2014 komt er weer een 
feestweek in het dorp. Maar dit kunnen we 
natuurlijk niet alleen, daar hebben we u hulp 
en medewerking voor nodig.

We hopen op een mooi versierd en verlicht en 
vooral feestelijk dorp. En na drie feestweken 
hebben we met elkaar al enige ervaring en 
weten we dat het allemaal niet 1,2,3 klaar is. 
Vandaar dat we u op de hoogte brengen van de 
komst van een feestweek. Zodat u er over na 
kan denken en het tijdens een praatje of een 
bakkie koffie eens ter sprake kan brengen bij 
de buren of straatgenoten.

Verder hebben we een week om te vullen met 
activiteiten. Nou lijkt het ons leuk als jullie 
komen met ideeën voor activiteiten. Dit is 
geheel vrijblijvend en we kunnen u niet beloven 
dat alle ideeën in de feestweek uitgewerkt 
gaan worden… misschien een ander jaar. 

U kunt uw ideeën in de brievenbus doen bij 
Andrea de Leeuw, Koningin Julianastraat 12, 
Anca Spronk, Kalverweg 27, Agnita de With 
Masada 5 en José brouwer Kalverweg 15.

We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij 
zodat de ideeën bij ons binnenstromen!!
We houden u op de hoogte!

Hallo allemaal even een berichtje van de 
activiteitencommissie.

Wij zijn al weer begonnen met de voorbereiding 
van het sinterklaasfeest op 24 november. Voor 
het Sinterklaasfeest zullen wij onze jaarlijkse 
verkoopvan de speculaas houden in de week 
van 22 oktober. 

Ook willen we dit jaar nog twee knutselmiddagen 
organiseren en wel de eerste op woensdag 3 
oktober en voor de kerst gaan we knutselen op 
woensdag 12 december. We hopen daar weer 
vele van jullie te mogen begroeten. 

U begrijpt dat we bij alle activiteiten nog wel 
wat helpende handen kunnen gebruiken. Dus 
voelt u zich geroepen om ons bij te staan, laat 
het ons weten. Lijkt het u iets om ons team te 
komen versterken en ook achter de schermen 
mee te helpen, we zitten met smart op u en 
jou te wachten. Meld je aan!

Heeft u vragen, ideeën, suggesties of wilt u 
uw kind opgeven voor het sinterklaasfeest dat 
kan vanaf nu ook via ons mailadres te weten: 
acschoonrewoerd@hotmail.com

Carolien Claudine Nadja Leontine



                                                    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

WWW.GENGTUINENPARKMACHINES.NL 

*advies 
   *levering 
      *verhuur 
         *service 
            *reparatie 
               *laswerk 
                  *VCA-keuringen 

 

 
 
 
 
 
 

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 

       Schaikseweg 82a 
    4143 HH Leerdam 
         0345-642164 
         06-23801414 

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen

Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.



Een interview afspreken met een bezige bij als 
Anneke, dat valt niet mee. We spreken af op 
1 september, tijdens de open-deuren-dag van 
Schoonrewoerd. Ik stond op het dorpsplein 
bij de klassieke auto’s en Anneke had de deur 
wijd open van de cursusruimte ‘Aretusa’, de 
passie van Anneke. Het is net om de hoek, dat 
moet toch lukken. We spreken die dag beide 
veel mensen, het is gezellig druk. Pas laat in 
de middag zet Anneke verse koffie voor me en 
schuif ik met mijn aantekeningenblokje aan de 
tafel in de mooie lesruimte.

Voor een dirigent en een groep-8-leerling
Aretusa is voor jong en oud. Dat is ook 
duidelijk zichtbaar aan de boeken die Anneke 
heeft klaargelegd en aan de gesprekken die ze 
tussendoor voert met gasten in het kader van 
Schoonrewoerd Binnenste Buiten. Er komen 
oud-cursisten binnenlopen die geïnteresseerd 
zijn in een vervolgcursus. Er wordt een 
meisje ingeschreven uit groep 8 voor extra 
ondersteuning bij het vak Engels. ‘Ik heb 
ook een dirigent onder de cursisten,’ vertelt 
Anneke. ‘zij werkt met operamuziek, veelal 
in het Italiaans en wilde beter weten hoe de 
uitspraak is en wat precies de betekenis is van 
wat er gezongen wordt.’
Volwassenen die in de vakantie beter in die 
vreemde taal willen kunnen communiceren, 
komen voor een cursus conversatie. 
Aanvankelijk gaf Anneke alleen Italiaans, maar 
inmiddels is het al uitgebreid naar Engels en 
binnenkort start er een cursus Frans. Het gaat 

om woordenschat opbouwen en uitbreiden, om 
zinsconstructies en ‘er wordt ook veel geleerd 
van de fouten van anderen.’ Anneke laat een 
boekje zien. ‘Zo’n boekje met veel gemaakte 
fouten, doet het echt goed. Dat je beseft dat je 
niet zomaar een spreekwoord kunt vertalen, of 
een uitdrukking klakkeloos kunt overnemen.’ 
Een andere cursist heeft plannen om te gaan 
emigreren. In een  land een bestaan opbouwen 
is veel gemakkelijker als je de taal (enigszins) 
spreekt en verstaat. Bovendien gaan er bij 
deze cursiste jonge kinderen mee, die op 

school gaan en die je als ouders toch wilt 
kunnen ondersteunen. 

Instructielokaal? Een koelkast vol bier!
Anneke is gedreven in het opbouwen van 
een respectabel bedrijf. Dat betekent dat 
er een ruime en professionele cursusruimte 
moest komen. De oude brandweerkazerne 
bood mogelijkheden. In het voormalig 
instructielokaal van de brandweer, het achterste 
deel van de kazerne is hard gewerkt: “Er stond 
een koelkast vol bier. Drie keer raden wat in 
elk geval goed geblust werd,” terwijl Anneke 
vertelt, zie je de verbazing en het plezier. De 
ruimte is geschilderd in fris blauw, groen en 
wit. Er hangt een beamer, een groot scherm en 
er staat een grote studie/vergadertafel.
‘Hoe kom je er nou op om in Schoonrewoerd, 
zo’n betrekkelijk klein dorp toch eigenlijk, iets 
te gaan doen met talen?’ de vraag brandt op 
mijn lippen, maar eigenlijk hoef ik die vraag 

Anneke Panella: ‘Ik ga ergens voor!’



niet te stellen. Anneke en talen dat is een 
onlosmakelijk geheel: na de middelbare school 
ging ze verder met een toeristische opleiding. 
Niet om dan vervolgens op een muf reisbureau 
te gaan zitten. De wereld is groot en er is een 
hoop te zien. ‘Vroeger als kind, durfde ik niet 
eens uit logeren, maar toen ik eenmaal mijn 
opleiding had afgerond en een kans zag… ik 
weet niet… dan stap je over een grens heen. 
Nou ja, ik wel in elk geval. Dan ga ik er echt 
voor.’ Na de toeristische opleiding werkte 
Anneke meer dan 10 jaar in het buitenland. 
Uiteraard in Italië, in een hotel en als reisgids, 
maar ook in Engeland en Frankrijk (Euro 
Disney). Gedurende 6 jaar voer ze rond over 
de wereldzeeën,  onder meer op de Queen 
Elizabeth 2, de mv Regal Princess en de ms 
Ryndam. 

Ze was terug in Nederland rond haar dertigste, 
met veel kennis en ervaring maar zonder een 
vaste plek. Haar ouders woonden op Loosdorp 
en een huisje in Leerdam was een logische 
start. ‘Ik rolde de financiële wereld in. Leuke 
baan, maar… het kriebelde… het was niet echt 
waar ik heel warm voor liep.’ Vertaalwerk als 
tolk- vertaler lag meer in haar lijn. Er kwam een 
leuke man, Enzo, een man met roots in Italië op 
Sicilië. Er volgde een jong gezin met de komst 
van Luca en Giorgia en het vertalen bleef. ‘Dat 
kon ik blijven doen in mijn eigen tijd en gewoon 
thuis.’ Dat leuke huis in Schoonrewoerd was 

een cadeautje. Wonen op een dorp, waar de 
kinderen gewoon naar school kunnen, hun 
vrienden hebben, waar nog winkels zijn en een 
dokter en verenigingsleven, dat is aan Anneke 
en haar gezin wel besteed. 

En toen kwam die kazerne leeg te staan… en 
Anneke zag nieuwe mogelijkheden… cursussen 
geven, er waren direct drie aanmeldingen. 
Eigenlijk nog zonder veel reclame te maken. 
Het voelde goed. 

Passie
Inmiddels staat Aretusa stevig op de kaart. 
Toen ik op google zocht was dit cursuscentrum 
in Schoonrewoerd meteen de eerste ‘hit’. Als 
Anneke gaat vertellen over haar werk dan 
hoor en zie je de passie. Op de website wordt 
Aretusa prachtig uitgebeeld met duidelijke 
teksten en een strakke vormgeving. Daar 
klinkt de zakenvrouw Anneke Panella in door: 
professioneel en zonder poes-pas. 
Jezelf in de markt zetten is uiteraard 
belangrijk, zeker als je niet in het hartje van 
een grote stad zit, waar iedereen langs loopt. 
Dat is Anneke wel toevertrouwd. Op pad om 
in contact te komen met belangstellenden 
voor een cursus Italiaans belandde ze in 
Beesd bij een leuk Italiaans restaurantje. Het 
gesprek over taalcursussen leverde meteen 
belangstellenden: niet voor het Italiaans, maar 
juist om goed Nederlands te leren. Jawel, hoor, 
welkom.

En zo vinden velen hun weg naar Aretusa: 
volwassenen die bij een internationaal 
bedrijf werken en hun talen willen opfrissen, 
kleine ondernemers (o.a. transportfirma’s en 
exporteurs van machines voor de fruitteelt) 
die buiten Nederland hun afzetgebied willen 
opstarten, maar ook  pubers die moeite 
hebben met studeren (plannen en herhalen). 
Ze vinden allemaal een deskundige begeleiding 
van Aretusa “passie voor taal”.

Jolanda Lemcke

Collecte KWF
De opbrengst van de collecte voor KWF heeft 
in 2012 € 1279,69 opgebracht.

Een ieder hartelijk bedankt,

Diana Vuurens



 

 
 
INSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN  

INSTALLATIEBEDRIJF 
 

DEN BESTEN 

 
 

 Voor al uw: 
 
  gas- en waterleidingen 
 
  sanitair – rioleringen 
 
  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 

 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

E info@peterbalsters.nl 
I www.peterbalsters.nl 

 



Maanden terug werd er al om gevraagd. 
‘Wanneer is het nu, de dorpsmaaltijd, weten 
jullie al wat je gaat doen?’ Vrijdag 24 augustus 
was het zover. Om 14.00 uur arriveerden de 
eerste vrijwilligers en werd het kerkplein 
omgetoverd in een Place d’église. Lange 
rijen tafels, honderden stoelen. Nee dit jaar 
niet alleen maar houten banken, maar luxe 
stoelen met zachte kussens zouden de mensen 
uitnodigen om er een lange avond van te 
maken. 

Door onze huis aan huis folder hadden we alle 
mensen uit het dorp uitgenodigd, en gezien de 
reacties van de vorig jaar gehouden Italiaans 
maaltijd waren onze verwachtingen hoog 
gespannen. Maar de aanmeldingen liepen niet 
storm, mondjes maat druppelden deze  binnen 
95, 105, 135. 

Maandag 20 augustus was de deadline, 
135 aanmeldingen stonden er op te teller. 
Hadden we onze verwachtingen te hoog 
gezet? Maar toen begon het te lopen 
150-175-180 donderdagmorgen 205 mensen 
donderdagavond 215 en tot zelfs vrijdagmiddag 
toen nog iemand met de fiets langs kwam… 
‘Euh ff en vraagje kan ik me nog opgeven?’ Ja 
natuurlijk waar er 215 eten kunnen er ook 220 
eten.

Zo stroomde om 17.30 uur het plein vol. 
Wat een prachtig gezicht.  Van alle kanten 
stroomden de dorpsbewoners toe. Ouderen 
met een rollator, moeders met kinderen, 
vrienden en kennissen zochten een plekje 
aan de gedekte tafels. Er werd naar boven 
gekeken, zou het droog blijven? Houden jullie 
het droog vanavond? Nou dat scheelt, wij 
kunnen het niet droog houden maar wat ik wel 
weet is dat er veel gebeden is of het droog zou 
blijven. Om even zes uur werd het stil, wat een 
mooi moment, de maaltijd werd begonnen met 
gebed en Kees de Korte las het gedeelte uit 1 
Corinthe 13, Geloof Hoop en Liefde de meeste 
is de Liefde.

Toen konden we van start gaan; allereerst 
het voorgerecht, Franse uien- of cham-
pignonnensoep, diverse salades en hartige 
taart. Er was keuze genoeg en neem niet te 
veel want er volgt nog veel meer. En zo stonden 
rijen mensen te wachten totdat ze hun bord 
konden vullen. Na het voorgerecht volgde 
het hoofdgerecht, haricots verts  gebonden 
in gerookt spek, Boeuff Bourguignon, coq au 
vin, ratatouille en nog veel meer; Franser kon 
het niet. En natuurlijk diverse franse wijnen, 
Boursin, kruidenboter met stokbrood op tafel 
en niet te vergeten de diverse Franse kazen. 
Na het hoofdgerecht volgden de overheerlijke 

BWK Franse maaltijd



nagerechten van Peche Melba 
gebakjes Crepe Suzette en nog 
veel meer.

Wat kunnen we terug zien op 
een geweldig mooi moment voor 
ons dorp. Wie je ook bent, wat 
je achtergrond ook is, het maakt 
bij de BWK-acties niets uit. Ook 
voor deze maaltijd geldt: BWK 
verrassend verbindend.

We danken alle mensen die 
zich hebben ingezet voor het 
bereiden van de maaltijden, 
voor hen die alles kosteloos ter 
beschikking stelden en natuurlijk 
ook u allen, die als bezoekers 
aanwezig waren. Maar 
boven alles danken 
we God zelf voor deze 
prachtige avond waarin 
ontmoeting met elkaar 
centraal stond. 

Welke verrassingen 
hebben we nog meer?  
Op 21-22 september 
BWK actie nacht.  In 
oktober herftsworkshop 
en in november een 
muzikale avond door 
echt Schoonrwoerds 
talent.

Houd u de brievenbus 
maar in de gaten, en 
weet, u bent van harte 
welkom.



De tikkende pennen

Afgelopen maanden hebben we als breigroep 
met bijzonder veel plezier gewerkt aan ons 
project voor de open deurroute Schoonrewoerd 
BinnensteBuiten. Het voordeel van breien is 
dat dat samengaat met praten zodat er tussen 
de steken door veel anekdotes de revue 
passeerden, herinneringen opgehaald werden 
en staatsproblemen opgelost. Dat daarbij  af 
en toe een steek is gevallen, was voor het 
wildbreien niet zo’n ramp. Unaniem hebben 
we besloten ook na 1 september met elkaar te 
blijven breien. 

Iedereen die het leuk lijkt mee te doen is 
van harte welkom, ook als je niet regelmatig 
kunt komen. Elke maandagavond wordt er 
van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur gebreid bij 
Janny Ippel of Teuntje Bikker. Het kost slechts 
€ 1,50 per maand voor de pot waaruit koffie 
e.d. wordt betaald. 

Over wat of waaraan we gaan breien wordt nog 
volop gebrainstormd, dus als er ideeën zijn, 
dan zijn die van harte welkom. Opdrachten, 
betrouwbare goede doelenprojecten of wat 
dan ook, wij zijn er klaar voor…

Als iemand nog wol of breikatoen over heeft 
krijgen we dat graag!

(tijdelijk) aanspreekpunt: 
Trudi Midelkoop, 
Dorpsstraat 26, 

tel. 641758, 
trudi.middelkoop@gmail.com

Rommelmarkt
Gereformeerde Kerk
zaterdag 29 september

Op zaterdag 29 september is de jaarlijkse 
grote rommelmarkt op Overheicop 1 van 
9.00–13.00 uur. Vanaf 9.30 uur zal er een 
verkoop bij opbod zijn. U kunt vantevoren 
deze spullen bekijken. Op het buitenterrein 
zijn er allerlei kramen met tweedehands 
goederen, maar de rommelschuur en de 
boekenschuur zijn natuurlijk ook open.  Er zal 
een enveloppenkraam zijn waar u altijd prijs 
heeft. Bij het intekenvel zijn er voor 1 euro  
mooie prijzen te winnen. 

Ook dit jaar zijn er weer prachtige bloemstukjes 
te koop. Op het overdekte terras kunt u genieten 
van koffie/thee/limonade met zelfgebakken 
cake of taart. Iets later op de morgen worden 
er broodjes hamburger gebakken en is er ook 
soep te koop.

Onze Rommelschuur is iedere tweede en 
laatste zaterdag van de maand open van 9.00–
12.00 uur. We krijgen regelmatig tweedehands, 
maar ook nieuwe spullen binnen. Het is dus 
de moeite waard om telkens bij ons binnen te 
lopen.

De opbrengst is voor het onderhoudsfonds 
van de kerk, 10 % van de opbrengst gaat 
naar ‘Sabatu – Pontianak’ in Indonesië. Dit is 
een revalidatiecentrum voor fysiek beperkte 
kinderen. De Rommelschuur steunt ook andere 
goede doelen. Onlangs is er een gift gegaan 
naar Alpe d´Huzes.

Als u spullen heeft die u niet meer gebruikt, 
kunt u deze altijd bij ons brengen. Wilt u 
meer informatie, dan kunt u bellen met onze 
contactpersoon: 
Gerrit Middelkoop tel: 0345-642198



 

1. Adres: Overboeicop 12.
2. Geboortedatum: 30 april 1959.
3. Geboorteplaats: Vianen.
4. Beroep: chauffeur.
5. Getrouwd met: Wilma.
6. Kinderen: -
7. Huisdieren: paard, hond, kat, konijn, 

cavia, vissen. 
8. Hobby’s: oldtimers.
9. Leuk in je werk: afwisseling.
10. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: veel van huis. 
11. Lievelingsmuziek: jaren ’60.
12. Wat voor soort TV-programma’s vind 

je leuk/interessant: Discovery; how it’s 
made.

13. Favoriete lectuur/boeken: oldtimer-
bladen.

14. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
een oldtimermotor aanslingeren heeft het 
zelfde effect als een uur sportschool. 

15. Lievelingseten: pasta.
16. Mooiste auto: Landrover.
17. Mooiste/leukste vakantieland: 

Nederland. 
18. Favoriete vakantiebesteding: thuis 

sleutelen. 

1. Naam: Jos Baars 19. Wat vind je van politiek: niet te volgen. 
20. Welke krant lees je en waarom juist 

deze: AD Rivierenland.
21. Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht-

gekomen: werk.
22. Wat doe je/beteken je voor Schoonre-

woerd: niet veel. 
23. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de 

Wiel.
24. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de 

tunnel. 
25. Wat mis je in Schoonrewoerd: niets.
26. Leuk aan Schoonrewoerd: markt. 
27. Wat vind je vervelend en waarom: de 

vele regels en wetten voor chauffeurs. Het 
komt de veiligheid niet ten goede. 

28. Waar ben je trots op: Overboeicop 12.
29. Waar heb je spijt van: geen spijt.
30. Wie bewonder je het meest en 

waarom: al die mensen die zich inzetten 
voor onze vrijheid en veiligheid.

31. Wat is je hartenwens en waarom: 
gezond oud te worden.

32. Voor het laatst gehuild: begrafenis 
moeder.

33. Leukste jeugdherinnering: onbezorgd 
spelen op de Rietkamp in Vianen.

34. Droomvakantie: rondreis Amerika met 
trekkers kieken.nl

35. Wie wil je nog eens ontmoeten: degene 
die mij zoekt. 

36. Waar maak je je boos over: al die 
drempels op de wegen die bedoeld zijn 
voor de snelle wagens, zij zijn degenen die 
er geen last van hebben.

37. Waar ben je blij mee: Overboeicop 12.
38. Waar heb je moeite mee: deze vragen 

te beantwoorden. 
39. Welke hoop koester je: gezond oud te 

worden. 
40. Goede eigenschap: positief in het leven 

staan.
41. Slechte eigenschap: alles tegelijk willen 

doen. 
42. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

thuis. 
43. Waar maak je je het meest zorgen 

over: mentaliteitsverandering.
44. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 



ermee doen: voor de oude dag. 
45. Gouden tip voor de Klepper: zo door 

gaan.
46. Wat moeten de inwoners van Schoon-

rewoerd echt van je weten: dat ik me 
wel eens schuldig voel als ik met mijn 
oldtimer jullie rust kom verstoren. 

47. Wat zou je direct aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: 
zou het niet weten. 

48. Vraag van Gerrit Verhoef (50 vragen 
vorige keer): Welke oldtimer tractor is 
jouw favoriet? Feguson.

49. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: 
Wim Bruynes, Overboeicop 3.

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: wat is beter; eigen 
baas of grote knecht?

VakantieBijbelClub 2012

Wie ken jij…? 
Ken jij Jezus?

Beste dorpsgenoten,

De zomervakantie is voor de meeste mensen 
weer voorbij, wat betekent dat ook de 
VakantieBijbelClub weer is geweest. Als 
commissie kijken we terug op een gezellige 
en mooie week. De kinderen 
waren enthousiast waarbij 
sommigen zelfs verschillende 
gebeurtenissen van het 
voorgaande jaar wisten te 
vertellen. Allereerst willen we 
u als ouders bedanken voor 
het vertrouwen in ons, door 
uw kinderen te stimuleren 
om naar de club te gaan. 
We hopen dat ook uw kind 
een onvergetelijke week 
heeft gehad. Mochten er nog 
vragen of opmerkingen zijn, 
dan kunt u altijd contact 
opnemen met Dineke Kamp (0345-643930).

Een korte terugblik op 14 t/m 16 augustus:
De VBC-bus reed op dinsdag en donderdag 
vanaf een uur of negen door het dorp om de 
kinderen op te halen en naar het dorpshuis 
te brengen. Alle dagen begonnen we met 

zingen en bidden. Ook het themalied en de 
Bijbeltekst kwamen elke dag aan bod. Zoals 
op de afsluitingsavond was te horen, had 
iedereen het themalied verschillende keren 
flink geoefend met mond en gebaren. 
Verder kwam er iedere dag een bijzonder 
iemand op bezoek. Een herder was zijn schaap 
aan het zoeken…, een elektricien kwam het 
licht maken en een bakker probeerde ons brood 
te verkopen. Deze gebeurtenissen vertelden 
ons gelijk iets over de Bijbelverhalen waarin 
het ging over Jezus als de goede Herder, het 
licht van de wereld en het levende brood. We 
kregen te horen dat de Heere Jezus alle straf 
van onze verkeerde dingen heeft gedragen 
door als onschuldige te sterven aan een kruis. 
De vraag was alleen: Accepteer je dat Hij heeft 
betaald voor jouw verkeerde dingen? Vertrouw 
je en ken je Jezus…?

Iedere dag werd er ook hard geknutseld of 
inspannend meegedaan met de spellen. Op 
woensdagmiddag, na het pannenkoeken eten, 
was er een ware jacht op boeven in het dorp. 
Wie het eerst de ontvoerde persoon zou terug 
vinden won de klopjacht. Een hele uitdaging 
met uiteindelijk een beloning voor de winnaars 
en voor iedereen een ijsje om af te koelen. 
We hopen dat u en jij genoten hebben van 
de VBC. Zelf hebben we met veel plezier 
de week voorbereid en meegemaakt. De 
kinderen moeten gezien worden als de ouders, 
politieagenten, politici en predikers van de 
toekomst. 

Een korte woordenwisseling met een 
volwassene en een jongere in een ander land 
is dan even schrikken: De persoon vroeg aan 
de jongere ‘wat wil je worden als je groot 
wordt?’ Hij antwoordde: ‘misschien zendeling, 
misschien gangster’. ‘Wat bedoel je?’ vroeg de 
vragensteller. ‘Nou’, zei de jongen, ‘het hangt er 



In de vorige Klepper hebben we geschreven 
dat we met een groep van de SIA in de 
zomervakantie van 1985 een trektocht door 
het voormalige Joegoslavië hebben gemaakt. 

In de herfstvakantie zijn we gewoontegetrouw 
weer naar een streek in ons eigen land 
geweest. Voor velen een onbekend gebied 
waar je zelden komt. De SIA-leden van 

Verkenningstocht in estafetteverband 1985
toen zijn al in vele uithoeken van 
ons land geweest. En nu naar de 
zuid-west hoek van Noord-Brabant; 
de Wouwse Plantage, Woensdrecht, 
Ossendrecht, Putte, de Wildenissen, 
de Galgenberg, Huybergen. 
Bij Woensdrecht zijn we bij de tenten 
van een groep vredesactivisten 
geweest. Enkele van hen zaten in 
de politiecel. Ze hadden gaten in de 
omheining geknipt met het doel de 
lange afstandskruisraketten onklaar 
te maken. Deze staan daar opgesteld 
voor het geval dat de VN het nodig 
acht ze te gebruiken. Dit wilden die 
activisten zien te voorkomen. 

Bij Ossendrecht hadden we een 
soort kampeerboerderij en van 

daaruit gingen we naar de omliggende dorpen. 
Ja, en als je dan toch zo dicht tegen België zit, 
dan ook een middag naar Brugge, een prachtig 
oud stadje. 

Ook deze dagen hebben we weer heel veel 
gezien en kunnen we er nu nog met plezier 
op terugzien. We hebben het op een filmpje 
staan. 

Bikker

  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 

helemaal van af wat mij het eerst interesseert…’ 
Hopelijk is de strekking duidelijk. Wat 
interesseert onze dorpsjeugd? Tegenwoordig 
komen er zoveel angstaanjagende bedreigingen 
op onze kinderen af - denk aan zaken zoals 
drugs, criminaliteit, geweld, pornografie, 
occultisme, alcoholisme en smerige video’s. 
Wat beschermt uw kind? Om alle verleidingen 
te weerstaan zien we Jezus Christus als enige 
oplossing en bescherming. Kinderen zijn de 
volwassen van de toekomst!

Tot slot fijn dat er zoveel belangstelling was. 
Allemaal heel hartelijk bedankt voor hulp, 
inzet en ondersteuning. Als commissie hebben 
wij dit erg gewaardeerd!!

De VBC-commissie



Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

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

 
 
 Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
 Tel. 0345 - 641937 
 
 

 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

         Hovo Automobielen     
 
  
                           -Reparatie alle Merken 
                                                -erkend APK keuringstation 
       Ook voor Bedrijfswagens                         -Verk0op alle merken  
         Tot 3500 kg                         (Nieuw en Gebruikt) 
  
 
                                         Techniekweg 23 
                                                     4143 HW Leerdam               VAG 
                                                     Tel.  0345-641439                Specialist 
                                                      Fax. 0345-642144 



Nieuws van de Noachschool

De zomervakantie ligt al weer een aantal 
weken achter ons. Nu ik dit schrijf genieten 
we van het mooie weer. De weerman praat al 
over de nazomer…, maar eigenlijk wil ik daar 
nog niet aan. Daarom is het prettig om in de 
tweede schoolweek nog even terug te blikken 
op het afgelopen schooljaar. Traditiegetrouw 
staat het eind van het schooljaar bol van de 
activiteiten. Verder wil ik u als lezer een kijkje 
laten nemen in de organisatie van de school. 
Hoe zorgen we ervoor dat de Noachschool een 
goede school blijft en op welke punten werken 
we aan verbetering. Maar ik begin met een 
afscheid...

Maja neemt afscheid
Onze schoonmaakster Maja van Weverwijk 
heeft het besluit genomen per 1 oktober 2012 
te stoppen met haar werkzaamheden op de 
Noachschool. Dat betekent een afscheid na 

ruim 28 jaar werken op haar Noachschool. 
Maja en haar man Henny hopen samen te gaan 
genieten van hun rust. In de volgende Klepper 
hoop ik in woord en beeld verslag te kunnen 
doen van ‘het afscheid’.

Nieuwe leerkracht Dolfijngroep
De Dolfijngroep is een begrip aan het worden 
in de regio. Juf Gerda Klink neemt de zorg voor 
onze Dolfijngroep vanaf dit schooljaar weer op 
zich. Zij heeft nu haar Master m.b.t. meer– en 
hoogbegaafde leerlingen afgerond.  De plaats 
van de Dolfijngroep wordt binnen onze school 
steeds groter. Aan het einde van dit schooljaar 
nemen we de beslissing of de Dolfijngroep op 
de Noachschool een vaste plaats krijgt. Ik hoop 
dat het succes van dit stukje extra zorg voor 
begaafde leerlingen een vervolg zal krijgen, 
zodat we ons motto ‘Zorg voor iedereen’ met 
steeds meer trots kunnen vormgeven. 

Onderhoud: schilderwerk en nieuwe brug
Hoe staat het met de nieuwbouw van de 
Noachschool? Ik verwacht dat veel lezers naar 
deze Klepper hebben uitgekeken om informatie 
over de nieuwbouw van de school te lezen. 
Helaas kan ik u niets nieuws melden. Niet 
omdat ik dat niet zou willen, maar gewoonweg 
omdat er niets nieuws te melden is. Het enige 
wat we weten is dat er een raadsbesluit ligt 
om een nieuwe Noachschool te bouwen op 
de Noorderwoerd. We wachten dus maar 
op verdere ontwikkelingen... De huidige 
Noachschool willen we echter wel veilig en 
netjes houden. Daarom is vorig jaar een deel 
van het dak vernieuwd en is in de zomervakantie 
door de gemeente een nieuwe brug geplaatst 
om vanuit de nieuwbouw op een veilige manier 
op het schoolplein te kunnen komen. Verder 
zijn in de vakantie de muren van de lokalen 





geschilderd. Zo zien de 
lokalen er weer netjes en fris 
uit. Conciërge Van Ravesteijn 
schildert momenteel de 
school buiten en zorgt dat de 
tuin en het terrein rondom 
het schoolgebouw er netjes 
bij ligt. Natuurlijk hopen we 
wel binnen afzienbare tijd 
een nieuwe Noachschool te 
kunnen gaan bouwen. Als 
daar meer nieuws over is 
hoort u het. Als het aan mij 
ligt het liefst al in de volgende 
Klepper.
 
School op Seef
Uit de oudertevredenheidspeiling bleek dat 
veel ouders de weg van huis naar school als 
niet veilig beschouwen. Daarom zijn we vorig 
schooljaar een nieuw project gestart. Drie 
keer hebben dit jaar alle groepen les gekregen 
van een medewerker van ‘School op Seef’. We 
hebben op het schoolplein geoefend met hand 
uitsteken, voorsorteren, achterom kijken, 
voorrang geven. Maar ook oefeningen om 
onze vaardigheden te verbeteren, zoals een 
vlindervorm of een acht fietsen, stil staan voor 
de stopstreep en met een beker in de hand 
een rondje fietsen en de beker al fietsend 
terugplaatsen. De kleutergroepen hebben 
onder andere een wandeling door de wijk 
gemaakt en zo de gevaarlijke punten bekeken 
en geoefend met oversteken. Zo proberen 
we de veiligheid van huis naar school te 
verbeteren. Niet door de wegen te veranderen, 
maar wel door de leerlingen te trainen veilig 
onderweg te gaan.

Vrijwilligersmorgen 
Op vrijdag 29 juni hebben we alle vrijwilligers, 
de vaders en moeders die zich in het afgelopen 
jaar voor school hebben ingezet, op school 
uitgenodigd voor een feestje met koffie, thee 
en gebak. Als dank kreeg iedereen een bloem 
met een bedankkaartje mee naar huis. Het was 
gezellig en goed om deze mensen ook eens in 
het zonnetje te zetten, want dat verdienen ze! 
De ouderraad, MR en schoolcommissie heeft 
die avond met het personeel een gezellige 
avond gehad.   
 
De nacht van groep 8
Op donderdag 28 juni was het eindelijk zover 
voor de leerlingen uit groep 8. Om zes uur 
verzamelden we alle 21 op school. Daar waren 
alvast wat luchtbedden en slaapzakken (en 
zakken chips, snoep en drinken) klaargelegd 

voor wat zou komen… Om kwart voor zeven 
vertrokken we vanaf het schoolplein voor een 
wandeling van een klein kwartiertje naar de 
Wiel. Daar hebben we heerlijk gezwommen! 
Een moeder bracht de juf en meester zelfs een 
bakkie koffie! Rond achten gingen we terug 
naar school, waar we heerlijk gegeten hebben, 
spellen gedaan en nog meer… Het bleef tot 
een uur of vijf(!) gezellig. Kussengevechten en 
verstoppertje in een donkere lege school. Om 
zes uur, het was inmiddels al licht..., werd er 
nog gekletst! 
Toen we ’s morgens ontbeten hadden en de 
rommel opgeruimd was, ging groep 8 naar huis 
en juf Janneke en ik gingen verder met ons 
werk. Ik moet u zeggen dat dat na zo’n kort 
nachtje nog niet helemaal meeviel…, maar het 
was echt weer een belevenis.
 
Het schooljaar 2011-2012. Wat is er 
allemaal gedaan op de Noachschool?
Als school proberen we de kwaliteit van 
onderwijs en zorg op peil te houden en waar 
nodig te verbeteren. In het afgelopen jaar 



hebben we met elkaar weer hard gewerkt aan 
de kwaliteit van onze school. In verschillende 
peilingen hebben we naar de mening van 
ouders, personeel en leerlingen gevraagd op 
sociaal emotioneel gebied. De leerkrachten 
hebben in navolging van de ouders de 
personeelstevredenheidspeiling ingevuld. Naar 
aanleiding van deze peiling werken we dit jaar 
onder andere aan de rust in de school. Ook 
hebben we een schoolondersteuningsprofiel 
opgesteld, waarin we in kaart hebben gebracht 
welke zorg we kunnen bieden en waar in die 
zorg onze kansen en grenzen liggen.  

Dit schooljaar is veel energie gestopt in het 
analyseren van de resultaten van de M-toetsen 
van Cito, die in februari zijn afgenomen. Uit de 
analyse blijkt dat de resultaten op het gebied 
van spelling, begrijpend lezen en technisch 
lezen steeds beter worden. Dit komt onder 
andere doordat we de leerlingen dankzij 
handelingsgericht werken (HGW) beter in beeld 
hebben. We werken vanaf nu in de groepen 
met een groepsplan voor rekenen, begrijpend 
lezen, technisch lezen en spelling. De invoering 
van Taakspel (een methode om de leerlingen 
meer taakgericht te laten werken) zorgt ervoor 

dat de leerlingen hun werk beter uitvoeren. 
De resultaten van de entreetoetsen van groep 
5, 6 en 7 en de eindtoets Cito voor groep 8 
laten dezelfde vooruitgang zien. Het harde 
werken van leerlingen en leerkrachten werpt 
dus zijn vruchten af. Dit geeft goede moed om 
ook in dit nieuwe schooljaar onze uiterste best 
te gaan doen de stijgende lijn vast te houden. 

Naast de resultaten op ‘leergebied’ werken we 
er ook hard aan de kinderen ‘in hun menszijn’ 
te helpen ontwikkelen. Daarom hebben we dit 
jaar een nieuw volgsysteem vanaf groep 1 t/m 
groep 8 ingevoerd. Met dit systeem volgen we 
de ontwikkeling van de leerling, zodat we hen 
optimaal kunnen begeleiden op het gebied van 
sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding 
en van welbevinden. 

Uiteindelijk gaat het ons om: Zorg voor 
iedereen. Want iedere leerling is een parel in 
Gods hand! 

Een vriendelijke groet namens alle leerlingen 
en collega’s,

Kees de Korte
Directeur Noachschool



                       
  

 

Hallo allemaal, 

Op zaterdag 24 november is het weer zover, de Sint komt dan bij ons op bezoek. Hij neemt zijn 
Pieten ook weer mee en hoopt dat er weer veel kinderen zullen zijn om de Sint te begroeten. Let op 
we willen dit jaar de Sint opwachten op het dorpsplein bij de grote kerk, we verwachten Hem daar 
om 14.00 uur.  De sint wil graag weten of jij ook komt ?                                                                                                            
Laat het ons weten door het onderstaande strookje in te leveren bij ; 
Leontine Verkerk  Bernhardstraat 5 
of geef het door via de mail ; 
acschoonrewoerd@hotmail.com .  
Laat het ons voor 1 oktober weten dan kan de Sint voor alle kinderen van nul jaar tot en met de 
kinderen uit groep 6   een cadeau meenemen. 
 

 De activiteitencommissie van de dorpsvereniging 

Naam:    leeftijd:   groep: 

     

 

 

 

 





Mini-symposium
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 
de Fysiotherapiepraktijk in Schoonrewoerd 
was er 12 juni een mini-symposium 
voor zorgprofessionals georganiseerd in 
Gezondheidscentrum De Wiel. Het programma 
was bijzonder leerzaam voor de 65 
zorgverleners die aanwezig waren.

Thema-avonden
Ter gelegenheid van ditzelfde jubileum staan 
er voor belangstellenden nog enkele thema-
avonden op het programma dit jaar:
• Dinsdag 9 oktober 2012: Oncologie en 

Bewegen
• Dinsdag 13 november 2012: Bewegen bij 

bekken/bekkenbodemproblematiek
• Dinsdag 11 december 2012: Medicatie en 

Bewegen
De avonden starten om 20.00 uur en vanaf 
19.45 uur wordt u welkom geheten met 
een kopje koffie of thee. U kunt de avonden 
kosteloos bezoeken, maar graag vooraf 
opgeven per mail of telefoon.

Oncologiefysiotherapie
In juni 2012 is Colette van Gameren 
afgestudeerd als oncologiefysiotherapeut. Dit 
is een 2-jarige post-HBO opleiding. Colette 
is ook ruim 10 jaar oedeemfysiotherapeut. 
Een oncologiefysiotherapeut richt zich op 
het behandelen en coachen van patiënten 
met kanker. De behandeling richt zich op 

(bewegings)problemen ten gevolge van kanker 
of ten gevolge van de medische behandeling 
van kanker. Voorbeelden hiervan zijn pijn, 
spanningsklachten, stug littekenweefsel, 
huidveranderingen, stijfheid van gewrichten 
en spieren, lymfoedeem, spierzwakte, 
conditieverlies en vermoeidheid.
Meer informatie kunt u vinden op onze website 

(www.gcdewiel.nl) of u kunt contact 
opnemen met onze praktijk.

Verwendag voor 
kankerpatienten
Het krijgen van de diagnose 
kanker en het ondergaan van 
alle behandelingen is een hele 
ingrijpende gebeurtenis. Daarom 
willen we deze patiënten graag 
extra aandacht geven. Zaterdag 27 
oktober 2012 organiseren we een 
verwendag in Gezondheidscentrum 
De Wiel. Op deze dag is er 
de mogelijkheid om een 
behandeling af te spreken bij een 
schoonheidsspecialiste, manicure, 
pedicure of fysiotherapeut. Daar-
naast zullen er enkele workshops 
georganiseerd worden. Behoort 
u tot de doelgroep, dan kunt u 

zich opgeven per mail of telefonisch vóór 13 
oktober. Deelname is gratis, maar er is een 
beperkt aantal plaatsen.

Ergotherapie in Schoonrewoerd
Ergotherapie helpt mensen met problemen in 
het algemeen dagelijks handelen. Dit kunnen 
zowel volwassenen als kinderen zijn. Onze 
ergotherapeut, Anneke van de Valk, behandelt 
en adviseert in het omgaan met lichamelijke 
of psychische beperkingen en hindernissen. 
Bij het eerste bezoek onderzoekt zij wat de 
problemen zijn. Er wordt een plan gemaakt 
en de problematische zaken worden geoefend, 
waarbij eventueel gebruik kan worden gemaakt 
van hulpmiddelen. De ergotherapeut is ook 
deskundig in het aanmeten van hulpmiddelen 
en het adviseren in bijvoorbeeld aanpassingen 
in huis, op het werk of op school. Ergotherapie 
is direct toegankelijk. Er is geen verwijzing van 
een arts nodig.

Door Dik en Dun
Dit is een programma voor kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar die overgewicht hebben. De 
kinderen worden gedurende 15 maanden 

Fysiotherapiepraktijk Schoonrewoerd

Eigenaren van Fysiotherapie Schoonrewoerd: 
Colette van Gameren (li) en Carien Schmidt (re)



Stichting 
Ouderenkontakt 
Schoonrewoerd
Deze keer is er nog weinig te vertellen. Ons 
middagreisje moet nog komen. We gaan naar 
Oud Alblas. We gaan varen op de Graafstroom 
en de Alblas. Als u deze Klepper krijgt, zijn 
we inmiddels geweest. We hopen uiteraard 
op een mooie dag. Na het varen gaan we een 
pannenkoek eten in restaurant “De Krom”.

Woensdag 21 november is er een bingo-
avond voor genodigden. U krijgt hiervoor 
nog een uitnodiging als u 60 jaar of ouder en 
ingezetene van Schoonrewoerd bent. Mocht 
u deze leeftijd hebben bereikt en u ontvangt 
geen uitnodiging: beschouw uzelf dan toch als 
genodigd en wees welkom bij deze activiteit.  

De open eettafel is op 13 september, 11 
oktober en 15 november. Eet gezellig met ons 
mee. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Frieda 
Verrips 642076.

Ouderengym is elke woensdagmorgen 
om 10.00 uur in het Party Centrum aan de 
Julianastraat. Informatie daarover: M. van 
Santen 641683 of Bets Speijer 641626.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Stichting Ouderenkontakt

Rookworsten actie
Het is al een aardige traditie geworden dat 
we in oktober huis aan huis langskomen met 
rookworsten. Velen van u zullen zich deze 
heerlijke worsten vast nog wel van voorgaande 
jaren weten te herinneren.
 
Dit jaar hopen we op D.V. woensdag 24 
oktober (vanaf 15.00 uur) bij u aan de deur 
te komen. Dus noteer alvast deze datum in 
uw agenda om deze worsten niet te missen. 
De vacuüm verpakte worsten kunnen in de 
vriezer worden bewaard en zijn zodoende voor 
de gehele winter in te slaan!!  Ook kunnen ze 
van te voren worden besteld. Indien hiervan 
gebruik wordt gemaakt, koop ze dan niet 
nogmaals aan de deur. Bestellen kan bij: 
Jarno Stuij 
tel.0345- 514 813 / jt.stuij@kpnplanet.nl 
Deze bestellingen proberen we dan ook op of 
kort na 24 oktober rond te brengen.

De opbrengst is voor zendings- en evangelisatie 
werk en wordt bekend gemaakt op de 
Zendingsavond, die in november zal worden 
gehouden in het Dorpshuis.

Hartelijke groet, 
Jeugdraad en 

Zending- en evangelisatie commissie 
Hersteld Hervormde Gemeente 

Schoonrewoerd

begeleid door onze diëtist Lucile van Hattem, 
gedragswetenschapper Linda Geurts en onze 
kinderfysiotherapeuten. De begeleiding vindt 
plaats in groepen van maximaal 5 kinderen, 
waarbij ook de ouders worden betrokken. In 
april 2012 is de eerste groep gestart en tot 
nu toe heeft 80% van de kinderen positieve 
resultaten.
In oktober 2012 gaat de tweede groep starten. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de 
website www.doordikendun.com. U kunt ook 
informatie opvragen bij onze praktijk.

Maatschap voor Fysiotherapie Schoonrewoerd
Noorderwoerd 18
4145 NV Schoonrewoerd
0345-641535
Email:administratie@gcdewiel.nl
Website: www.gcdewiel.nl



 

  
 
 

 

Het adres voor huidverzorging,  
advies over voeding en gezondheid 

voor man en vrouw. 
 

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 

 
 
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 4141 CK Leerdam 
Telefoon: 0345 – 612786 Fax: 0345 - 614470 

 
 

 
 

BLITTERSWIJK SCHOONREWOERD 
Dorpsstraat 55 

4145 KB Schoonrewoerd 

 0345 – 64 12 63 

Email:    blitterswijksuzuki@planet.nl  

Internet:     www.blitterswijksuzuki.nl 

Health & Beauty 

SCHOONREWOERD

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Dorpstraat 55
4145 KB  Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63

E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl 



Ad de Jong is al vele jaren colummnist bij één van de supermarktvakbladen. 
Hieronder één van zijn bijdragen die is geplaatst in juli 2012.

BLAUWZAAM IS GROEN

Dagelijks worden we geconfronteerd met somber nieuws. De kranten staan er bol van. De zender 
RTL 7 mag van mij wel even uit de lucht worden gehaald. Het lijkt wel of er alleen maar dalende 
beurzen zijn.  Gaan we toch gewoon geen drie keer op vakantie. Ietsje minder meer. Of misschien 
wel minder. Wat maakt het uit.

Wat echt belangrijk is, is de vervuiling van de aarde. We gebruiken enorme hoeveelheden 
grondstoffen van moeder aarde. Gas en olie lijken niet op te kunnen. Met overheerlijk water staan 
we iedere week onze bolide te wassen.  Dat moet minder en op een ander manier.

Nederland moet ‘groener’. Wacht niet op de ander. Begin bij jezelf. Er is genoeg te doen en te 
organiseren. Soms gaat het om kleine ingrepen. De schakelaar aanbrengen bij de kopieermachine, 
zodat deze alleen aan staat als de winkel open is. Mogelijk moet er fors geïnvesteerd worden. 
En daarbij mogen we niet alleen rekenen in terugverdientijd. Bij onze bolide denken we daar al 
helemaal niet aan.

Het initiatief van zonnepanelen verdient een veel grotere aanpak. Bedenk een regeling voor de 
aannemers. Stimuleer deze groep, om ze in te zetten om op grote schaal Nederland vol te leggen 
met deze vorm van gratis energie.

In de Vijfheerenlanden is er een tweede convenant opgestart door www.Blauwzaam.nl. Hier nemen 
25 bedrijven aan deel, die er voor tekenen de komende 3 jaar gemiddeld 10% energie te bezuinigen. 
Met de overheid is een ‘green deal’ afgesproken. Daarnaast worden er een tweetal initiatieven 
ondersteund. Ook onze dagwinkel doet mee aan dit project. Kunnen we gelijk netwerken.

Zouden het niet mooi zijn als supermarktondernemers ook een ‘green deal’ afsluiten met hun 
klanten? Natuurlijk kan je daar ook zaken afspreken als: meer op de fiets, minder plastic, minder 
weggooien, minder energieverbruik enz.

Mijn inziens is hier ook veel winst te halen. Het wordt in de kleine winkels nog belangrijker om ‘het 
middelpunt in de buurt’ te zijn of te worden. En folder met ‘green deals’ is in ieder geval anders 
dan weer de cola in de actie. 

Ad de Jong is supermarktondernemer van Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd. 
Reageren? Mail naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl



Burgelijke stand

Geboren

1 juni
Levi (Levi Cornelis)
Zoon van Cornelis en Lydia Koo;

29 juni
Janine
Dochter van Anthonie en Wendy Klijn

4 juli
Lieke (Cornelis Goverdina Elisabeth)
Dochter van Erik en Anneke van Merkerk, zusje 
van Marijke

Overleden

7 juli 
Helena de Jong-van Klei op de leeftijd van 
99 jaar, gewoond de laatste jaren in Huis ter 
Leede.

Ja, Lena van Klei, geboren en getogen hier op 
Schoonrewoerd. Ze werd geboren in 1913 als 
dochter van bakker Van Klei, recht tegenover 
de dorpskerk. Ze is in deze kerk gedoopt, 
heeft er op catechisatie gezeten en belijdenis 
gedaan, is er in getrouwd met Jan de Jong. 
Deze werd ambtenaar van de burgerlijke stand 
hier op ons gemeentehuis in Schoonrewoerd. 
Ze gingen wonen in de Dorpsstraat naast het 
gemeentehuis en kregen twee zoons, Jan en 
Klaas. Ze lieten deze dopen in de Hervormde 
kerk en ze is nu begraven vanuit deze kerk.
We hebben een schoolfoto uit 1924 waar een 
paar klassen van de Hervormde school op 
staan. Hierop staan dat lichtblonde meisje 
Lena van Klei en dat kleine meisje van die 
zelfde klas Cor de Leeuw (Cor van Moetie). Al 
verschillende jaren waren dit de enige twee die 
nog in leven waren van deze foto. Nu Lena op 
99 jarige leeftijd is overleden, is Cor de Leeuw, 
die inmiddels 100 jaar is, de enige nog in leven 
zijnde die op deze foto staat. 

10 juli 
Ton Bogerd op de leeftijd van bijna 82 jaar, 
gewoond Dorpsstraat 27, laatste tijd in Huis 
ter Leede. 

Ton is jarenlang pompbediende geweest van 
onze brandweer. En toen ons dorpshuis werd 
geopend, werden hij en Greet aangesteld als 
beheerder, wat hij jaren lang met plezier heeft 
gedaan. Ze kregen veel lof toegezwaaid, maar 
ook kritiek, wat ten onrechte was in mij ogen. 
In het dorpshuis ligt een houten parketvloer 
in blokverband. Er werden uitvoeringen, 
bruiloften, draaiavonden, vergaderingen  
gehouden en de scholen hadden er gymlessen. 
Met draaiavonden kwamen er mensen met 
klompen aan, en schoenen met bagger of zand, 
er werden peuken sigaretten uitgetrapt en met 
bruiloften ging er wel eens een glas wijn of 
iets dergelijks overheen. Dan ging de schrob-
machine erop en daarna de boenmachine, 
en dan glom de vloer weer als een spiegel 
tot trots van Ton en Greet. Dan kwam de 
vrouwenvereniging voor hun vergadering en 
werden Ton en Greet geprezen en kregen lof 
toegezwaaid dat alles zo schoon en helder 
was, het serviesgoed, maar ook de vloer. Je 
kon er wel van eten. 



De andere dag kwamen de scholen gymmen, 
dan was het commentaar niet van de lucht. 
‘Hoe krijg je het verzonnen om die vloer zo 
glad te maken, de kinderen breken hun benen. 
Gebruik toch je verstand!’ En zo ging dat, 
Ton helemaal timide. Maar er bestaat geen 
vloer die voor alles geschikt is. Op een echte 
gymzaalvloer mag je niet met zandschoenen 
lopen of bruiloften houden; dan is deze zo naar 
de knoppen. 
Nu praat ik niet over de jaren 30, toen wij 
naar school gingen, toen hadden wij geen 
gymnastiek op school. We hopen nu, als de 
nieuwe school wordt gebouwd, er een echte 
gymzaal met een bijbehorende vloer in komt. 
Nog even moed houden en niet zeuren. Dus 
Ton en Greet, wij vonden dat jullie het goed 
hebben gedaan. 

3 augustus 
Anita den Hartog-Middelkoop op de leeftijd 
van slechts 43 jaar, woonde op Overheicop 42. 

Anita , ze liet je nooit aan de deur staan als je 
er kwam. Je kon altijd gelijk binnenkomen. 
Wij zijn op de begrafenis geweest. Dit was in 
en in droevig, nog zo jong en van die jonge 
kinderen; vier meisjes. Het was zo aangrijpend 
te zien hoe twee kinderen zich aan hun vader 
vastklampten en huilden toen ze de kist lieten 
zakken. Het greep mij ook zo aan, ik had zo met 
die kinderen te doen, dat ik ook enkele tranen 
weg moest pinken (in de hoop dat niemand 
het gezien heeft). Een man mag immers niet 
huilen, maar ik ben te emotioneel geladen. 
Komt misschien doordat we teveel met zulke 
kinderen om moesten gaan in Roemenië. En 
zo zal het ook wel gegaan zijn toen Roelie 
van Vulpen begraven is. Wij waren toen in 
Roemenië.
Vroegen zeiden ze als een man of grote jongen 
huilde: ‘Ben jij nou een vent? Je lijkt wel een 
w….’ Maar het is nu eenmaal zo. Een moeder 
is toch de spil van een gezin, waar alles om 
draait. Als de kinderen nog klein zijn, zijn 
moeders rokken een veilige schuilplaats. Zijn 
ze wat groter, is het al gauw: ‘Oh, dat moet 
ik even aan mijn moeder vragen.’ En zeker 
meisjes.  Een moeder is eigenlijk onmisbaar, al 
is het maar om liefde te geven. Daar kom ik in 
het kort even op terug.

Vertrokken

• Adriaan Kool met zijn vrouw, van 
Anthoniuswerf 4 naar het verzorgingstehuis 
in Gouda

• Sjaan de Vaal van Kon. Julianastraat 33 
naar Leerdam

• Linda Middelkoop van Noorderwoerd 3 naar 
Heukelum

• Marco Zondag van Overheicop 32 naar 
Leerdam

• Arjan van Wijk van Diefdijk 44 naar Leerdam
• Nel de Leeuw van Noorderwoerd 13 naar 

Huis ter Leede Leerdam
• Ewald van de Water van Dorpsstraat 25 

naar Leerdam
• Harm en Gerrie vd Berg van Overheicop 18 

naar Leerdam

Ingekomen

De huizen aan de Prinses Amaliastraat zijn 
klaar. De volgende bewoners hebben inmiddels 
hun intrek genomen, op huisnummer:
1. André Verkou (Deil) en Maresa de Jong 

(Leerdam)
2. Bob vd Berg (Overheicop 2)
3. Anne Schipper (Leerdam) en Sjanet 

Schipper-Hovestadt (Werkendam)
4. Anne Baars (Overheicop 4)
5. Jan-Willem Bogert (Hoogeind) en Adriana 

Bogert-Klok
7. Dennis Goes (Hagestein) en Melanie de 

Weyer (Vianen)
9. -
11. Gert Jan van Dijk (Kon. Julianastraat 21)
13. Chris Visscher (Tricht) en Marit Visscher-

Verkroost (Overheicop 68)
15. Wim Dijkhuizen (Oudewater) en Esther 

Kortlever (Leerbroek)
25. Paul Maurik (Leerdam) en Leonie Helman 

(Heicop)
27. Machiel Versteeg en Janneke (Overheicop 

39)
29. Jasper en Annelies de Bruijn met hun 

zoontje Rick van 2 jaar (Hei- en Boeicop)
31. Rien en Loes Bambacht (Pr. Bernardstr 15)

90 jaar

We hebben ook weer een 90-jarige op ons dorp 
die gewoon thuis is: Dirk de Braber werd 12 
juni 90 jaar en woont aan de Brinkstraat 10.



27 juni
Wim en Esther Dijkhuizen
(Pr. Amaliastraat 15)

Getrouwd

12 juli
Joost de Korte en Jennifer Lopulalan
(Schoonhoven)

7 september
Jan-Willem Bogert & Adriana Klok
(Pr. Amaliastraat 5)

31 augustus
Chris Visscher en Marit Verkroost
(Pr. Amaliastraat 13)



7 september
Gerco van de Kraats en Anne-Sophie Blokland

7 september
Anne Schipper &  Sjanet Hovestadt
(Pr. Amaliastraat 3)

Bikker

Voor een ieder met MS, 
een collectant in de bres

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt 
de diagnose Multiple Sclerose, een niet te 
genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen 
tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op 
het punt staat een studie te volgen of aan 
gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst 
niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen 
en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich 
ontwikkelt.

Rode Kruis collecte

De Rode Kruis collecte die gehouden is in 
juni 2012 heeft in Schoonrewoerd  het mooie 
bedrag van € 615,87 opgebracht. Ook dit jaar 
kwam de opbrengst geheel ten goede aan het 
Rode Kruis Leerdam.

Dankzij de inzet van Corina, Femke, Gerrie, 
Ina, Jipkje, Leontine, Rianda, Sjaan, Sonja, 
Teuntje en Willianne kon dit resultaat worden 
bereikt. 

Gevers en collectanten: Bedankt!

Hartelijke groet
Gerrie de Jong

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor 
mensen met MS door het geven van duidelijke 
voorlichting en het financieren van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. Het Fonds 
kan haar werk alleen doen dankzij giften. 
De huis aan huis collecte in november is de 
belangrijkste inkomstenbron. Er zijn nu ca. 
10.000 collectanten, nog lang niet overal 
wordt gecollecteerd. Het streven is om voor 
elke MS-patiënt, een collectant op straat te 
zien tijdens de collecteweek. 17.000 mensen 
met Multiple Sclerose verdienen net zoveel 
collectanten. 

De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.
nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 
5057 in Maassluis.

Namens alle mensen met Multiple Sclerose, 
hartelijk dank!



Sterk
sierhekwerk

Vakkundig werk in:

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

• (sier)hekwerken

• garage- en bedrijfsdeuren

• Inrijpoorten

• Automatisering van deuren 
en inrijpoorten

Oók uw adres 
voor Hörmann 
garagedeuren



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

TE  HUUR 
 

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 
 

Naseizoen nu met korting!!!! 
 



Beste mensen van Schoonrewoerd en 
omstreken,

De eerste Klepper van dit nieuwe schooljaar.
Vorig jaar om deze tijd had ik nog geen idee 
wat de bedoeling was om te schrijven voor de 
Klepper. Inmiddels ben ik aardig ingeburgerd 
en ik realiseer me dat velen dit gezellige 
nieuwsblad lezen en op die manier kennis 
nemen van het reilen en zeilen van onze school.
Wij zijn dankbaar dat we dit nieuwe schooljaar 
iedereen weer in goede gezondheid mochten 
begroeten. Dat is nooit een vanzelfsprekendheid 
maar de bewaring van onze Hemelse Vader. 
Onze gedachten gaan dan ook uit naar onze 
collega-school waar in korte tijd twee moeders 

op jonge leeftijd zijn overleden. Een hele impact 
voor deze gezinnen, maar ook voor de kinderen 
op school en in de buurt, de leerkrachten en 
de ouders. Wij wensen hen daarom kracht en 
sterkte toe van God onze Heere. 

In deze eerste Klepper vindt u zowel een 
terugblik op de laatste activiteiten van 
vorig schooljaar als  een vooruitblik naar de 

komende periode. Ik wens u 
veel leesplezier.

Afscheid juf Relie
Op woensdag 4 juli jl. hebben 
we op feestelijke wijze afscheid 
genomen van juf Relie. ’s 
Morgens werd zij opgehaald 
met een echte Riksja: altijd 
komt zij op de fiets naar 
school, nu mocht zij zich 
laten fietsen, en wel door de 
directeur dhr. Verspui. Op 
school hebben we een prachtig 
lied gezongen en daarna heeft  

juf Relie alle groepen bezocht. Iedere groep 
had iets bedacht om te doen voor de juf. Op 
deze manier was er ook alle aandacht voor de 
kinderen en kon iedereen zijn eigen invulling 
geven. Aan het eind van de morgen is er van 
het geld van de kinderen een mooi cadeau 
overhandigd, namelijk een fotocamera. De 
juf was er zichtbaar mee verrast. Ook werd er 
een prachtig kunstwerk overhandigd, een hele 
grote regenboog, gemaakt van alle handjes 
van de kinderen. De receptie ’s avonds werd 
zeer goed bezocht. Het was voor juf Relie erg 
fijn om (oud-) leerlingen en collega’s en ouders 
te ontmoeten en ze is overladen met goede 
woorden en geschenken.

Afscheid groep 8
Vrijdagavond 29 juni was “De Tropische 
Nacht van Groep 8”. Alle 16 kinderen waren 
in tropische stijl gekleed gekomen naar de 
boerderij van Niels Donselaar. De ouders 
mochten nog een uurtje blijven en genoten 
van een heerlijk tropisch drankje. Na het 
afscheid hebben ze eerst heerlijk gegeten van 
de barbecue. Er was daarna volop gelegenheid 
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om heerlijk te spelen en te sporten. Hoogtepunt 
was het  buikschuiven: iedereen ging met veel 
gespetter en gesop over het zeil! Uiteraard was 
er later op de avond nog een 
kampvuur en daarna allemaal 
slapen in de grote schuur. De 
volgende morgen aan het 
ontbijt was niet iedereen even 
fris, maar om 10 uur werden ze 
weer opgehaald en konden ze 
thuis de slaap weer inhalen.
Dinsdag 3 juli was het afscheid 
van groep 8 op school. ’s 
Morgens hebben ze eerst de 
musical opgevoerd voor de 
andere groepen en ’s middags 
hebben ze heerlijk gezwommen 
in Nieuwegein. ’s Avonds was 

de echte afscheidsavond voor 
alle ouders, grootouders en 
andere bekenden. De musical 
ging supergoed en het publiek 
was zeer enthousiast. Na de 
pauze volgde het officiële 
gedeelte. Groep 8 heeft 
een prachtige parasolboom 
geschonken aan de school. 
Op die avond hebben ze 
allemaal iets in de boom 
gehangen: een gietertje, een 
mini vogelhuisje of een hartje. 
Deze hebben ze beschreven 
met mooie en lieve woorden. 

Waar gaan ze naartoe? 
Naar het Heerenlanden 
College: Brian, Lars, Niels den 
Braven, Casey, Lynn, Denise, 
Thijs, Niels Donselaar, Jelle,
Teun, Timo. 

Naar het Gilde: Maarten en Tim
Naar de Passie: Joanne



Naar Lek en Linge: Willem
Naar het Oosterlicht Vianen: Koen
Wij wensen hen alle goeds toe op 
hun nieuwe school en hopen dat zij 
daar snel hun plekje zullen vinden

Opbrengst Zendingsgeld
Afgelopen schooljaar hebben we 
met elkaar heel hard gespaard voor 
ons project. We steunden World 
Servants en met name een project 
voor blinde kinderen. Met elkaar 
hebben we het enorme bedrag van 
€ 1.000,- opgehaald en dat werd 
op dinsdag 3 juli overhandigd aan 
iemand van World Servants door de oudste en 
jongste leerling van de school, Timo en Pjotr.

Fancy Fair
Vrijdag 15 juni is de fancy fair gehouden 
op school, georganiseerd door onze super-
enthousiaste Ouderraad. De opbrengst was 
€ 2.200,-    GEWELDIG!!! 
De helft van de opbrengst is voor ‘Stichting 
Opkikker’. Deze stichting bezorgt kinderen die 
langdurig en ernstig ziek zijn een geweldig 
dagje uit samen met hun gezin, om zo even 
alle narigheid te kunnen vergeten. De andere 
helft is gebruikt voor de nieuwe schoolshirts 
en voor een prachtige vitrinekast voor onze 
schoolprijzen. Inmiddels hangt deze kast bij 
de ingang en is echt een blikvanger. 

Een nieuw schooljaar met nieuwe uitdagingen.
In de laatste Klepper heb ik al genoemd dat 
we dit schooljaar gaan werken aan een aantal 
speerpunten. Ik zet ze nog even kort op een 
rijtje:

• Talent gericht
Naast de kinderen die extra hulp en steun 
goed kunnen gebruiken, gaan we (meer-)
begaafde kinderen extra uitdagingen bieden 
door projectmatige opdrachten. 
Hiervoor wordt ondersteuning gegeven door 
een gespecialiseerde leerkracht. Maar het 
werken eraan gebeurt vooral in het dagelijks 
programma van de groep gedurende de hele 
week. 

• Sociaal oké!
Dit aandachtsgebied kent verschillende 
onderdelen. Allereerst gaan wij dieper in op de 
stof die aangeboden wordt in onze methode 
‘Kinderen en hun sociale talenten’. Zo krijgen 
de kinderen ‘handvatten’ om toe te kunnen 
passen in het dagelijks omgaan met elkaar. 

Daarnaast komen er 
‘faalangst trainingen’ 
voor kinderen die net dat 
extra beetje aandacht 
nodig hebben om hun 
zelfvertrouwen en sociale 
omgang en vaardigheden 
uit te bouwen en handen 
en voeten te geven. Dit kan 
soms extra in de klas worden 
aangeboden. Op dit moment 
volgen twee leerkrachten 
speciale trainingen om deze 
hulp straks te kunnen geven 
op school.

• Vroeg Engels 
Wat kunnen we kinderen op jongere leeftijd 
al aanbieden en bijbrengen op het gebied van 
Engels. We maken hiervoor gebruik van een 
speciale leerkracht. Op vrijdagmorgen komt 
Cathy den Tek als ‘native speaker’ om de 
twee weken in groep 1/2 en 3/4. De andere 
week gaat de leerkracht de stof herhalen en 
verdiepen. Op hele speelse wijze leren de 
kinderen eenvoudige woordjes en zinnetjes en 
ze zijn nu al heel enthousiast!

Een hartelijke groet, mede namens alle 
kinderen, ouders en leerkrachten van de 
Regenboog,

Caroline van Reenen-Sterk, 
locatieleider CBS Ichthus, locatie Regenboog



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

 Het Dorpshuis 
  Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc. 

 Partyservice 
  Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten. 
  We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet, 
  een BBQ of een diner. 

 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 

Nieuwbouw 
Verbouw 
Onderhoud 
Renovatie  

WWillem  Middag   
06- 54278015 / 0345- 642325  

info@wilmid.nl  www.wilmid.nl 

Bouw- en aannemingsbedrijf 

bouwen zonder zorg 
 Vrijblijvend offerte 

Bouw- en aannemingsbedrijf





 

 

 

Particuliere verkoop van  
bomen, struiken en hagen. 

Aan de Diefdijk 18 te Schoonrewoerd 
 
Verkoop van allerlei soorten zoals: 

 Dakplantaan 
 Beukenhaag 
 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 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITEITENKALENDER

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

 
Ka lverweg  1a  (ach te r  he t  ca fé )  
SCHOONREWOERD te l .  0345-641208  

september
20 september  Wijkschouw
21-22 september  BWK actienacht, o.a. fancy fair 
26 september  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
29 september 9:00-13:00 uur Grote rommelmarkt, Overheicop 1, Gereformeerde Kerk

oktober
3 oktober  Knutselmiddag, Activiteitencommissie DVS
6 oktober 10:00-16:00 uur Open dag Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
9 oktober 20:00 uur Thema-avond fysiotherapiepraktijk: Oncologie en Bewegen
11 oktober  Open eettafel, Ouderenkontakt
13 oktober 9:00-12:00 uur Rommelmarkt, Overheicop 1, Gereformeerde Kerk
22 oktober  Speculaasverkoop, Activiteitencommissie DVS
24 oktober vanaf 15:00 uur Rookworstenactie Hersteld Hervormde Gemeente
24 oktober  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
t/m 27 oktober  Koninklijke zandsculpturen in Garderen
27 oktober 9:00-12:00 uur Rommelmarkt, Overheicop 1, Gereformeerde Kerk
27 oktober  Verwendag kankerpatiënten, fysiotherapiepraktijk

november
10 november 9:00-12:00 uur Rommelmarkt, Overheicop 1, Gereformeerde Kerk
13 november 20:00 uur Thema-avond fysiotherapiepraktijk: Bewegen bij bekken/bekkenbodem 

problematiek
15 november  Open eettafel, Ouderenkontakt
19-24 november  Collecte Nationaal MS Fonds
21 november  Bingo-avond, Stichting Ouderenkontakt
24 november  Sinterklaasfeest
24 november 9:00-12:00 uur Rommelmarkt, Overheicop 1, Gereformeerde Kerk
28 november  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

december
11 december 20:00 uur Thema-avond fysiotherapiepraktijk: Medicatie en Bewegen
12 december  Kerstknutselmiddag, Activiteitencommissie DVS
19 december  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd



  




