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Badmintonvereniging
Petra van Dieren 642141

Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
L.W.J. Duiker, secretariaat 613924

CBS ‘Ichthus’, locatie Regenboog 641990
Caroline van Reenen, locatieleider

Damesgymnastiek
Ina den Hartog  641852

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Jan van Tilburg, voorzitter 641438
Gera de Jong, secretaris 642182
Moniek van Rossem, penningmeester
 06-30363300
Geuf Middelkoop 641758
Edwin en Evelien ’t Lam 643413

Activiteitencommissie
Carolien Burggraaf 643375
Claudine Liefhebber 569789
Leontine Verkerk   642495

Speeltuincommissie
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
Martijn Blaauw 06-20932779
Gera den Braven 642777
Gijs Kool 06-51502379
Carolien de Kort 641435

informatie over bezorging van De Klepper:
Freek de Jong 641738

informatie over financiële zaken:
Henk Rijneveld 641532
Klepper-bankrek.nr.: 1275.72.791

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:  redactie@dorpskrantdeklepper.nl

website: www.dorpskrantdeklepper.nl

Geïnteresseerden van buiten Schoonrewoerd kunnen zich op de Klepper abonneren. 
Kosten: € 15,- voor 5 nummers (exclusief verzendkosten à € 10,-)

Inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr. 98 uiterlijk vrijdag 18 januari 2013

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
Agnita de With, voorzitter 06-25319998
José Brouwer, secretaris 642681

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

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
di-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



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer zevenennegentig
De laatste Klepper van het jaar 2012. Iets later 
dan we eerder hebben aangekondigd, want 
we wilden toch wel erg graag de intocht van 
Sinterklaas in de Klepper zetten. En ja… de Sint 
kwam pas 24 november in Schoonrewoerd. U 
vindt een fotoverslag van deze mooie traditie 
in De Klepper.  

Wat ook een ware traditie aan het worden is, 
is de opbrengst van Klepperronde. Jaar op 
jaar halen we steeds weer een mooi resultaat: 
3416,43 euro dit jaar. Iets meer dan vorig 
jaar. We willen u heel hartelijk danken voor uw 
bijdrage. Daarmee kunnen we zeker weer een 
tijd vooruit. 
We hebben ook wat grotere plannen. Ik heb 
u vorige keer verteld over de website: www.
dorpskrantdeklepper.nl. Die raakt al steeds 
meer gevuld en er komen ook al reacties binnen 
via de contactmogelijkheden die de website 
biedt. Daarnaast hebben we nog een plan: in 
juni 2013 komt Klepper nummer 100 uit. 
Daar willen we een heel bijzonder nummer van 
maken. Allereerst wordt dit een Klepper die 

geheel in KLEUR wordt uitgegeven! Ook over 
de inhoud zijn we al druk aan het nadenken. 
Heeft u ideeën ? Schrijf, mail of bel ons. Want 
De Klepper wil een blad voor, en vooral van de 
Schoonrewoerders zijn. 

Deze Klepper staat in het teken van december, 
met tradities als: Sint Nicolaas, Kerst en 
Oud en Nieuw. Ook dit jaar gaat er voor de 
kerstsamenkomst weer een projectkoor stevig 
oefenen op vier prachtige kerstliederen. 
De samenkomst vindt dit jaar plaats in de 
Hervormde Kerk (we wisselen elk jaar, steeds 
om en om) en u kunt u weer aansluiten bij het 
koor Zout om de samenkomst mede vorm te 
geven. Verderop in De Klepper vindt u meer 
informatie. 
Informatie is wel een sleutelwoord voor 
deze Klepper. U treft een brief aan over de 
nieuwbouw van de Noachschool. In het verslag 
van de Oranjevereniging kunt u lezen hoe zij  
de hoofdprijs heeft gewonnen bij de Rabobank 
tijdens de actie “Pak de Winst”. De scholen 
geven veel informatie over het gebeuren op 
school. Samen met de BSO willen de scholen 
een peiling doen in het dorp over de meest 
gewenste situatie als het gaat om schoolkeuze 
en opvang van kinderen op ons dorp. U vindt 
het enquêteformulier in deze Klepper.

We maken in deze Klepper nader kennis met 
Naomi Abbel, Wim Bruynes en Marco Zondag. 
Wat hen bindt is Schoonrewoerd, maar verder 
doen ze heel verschillende dingen. 
Meerdere bijdragen in deze Klepper spreken 
over dankbaarheid. Dankbaar over inzet van 
mensen, over opbrengsten van collectes, over 
geslaagde projecten. Ook de redactie van De 
Klepper is dankbaar dat wij uw steun ervaren 
en een beeld mogen geven van wat ons 
allemaal bindt in Schoonrewoerd. Er is veel om 
heel dankbaar voor te zijn. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar. Een jaar met weer 5 
goed gevulde Kleppers, (EN MET NUMMER 
100!) samen met u blijven we daar graag ons 
best voor doen. 

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 98 is vrijdag 18 januari 2013. 
Klepper 98 zal rond 8 februari worden 
bezorgd. 
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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



Een aantal maanden geleden ontmoetten 
we hem voor het eerst: Marco Zondag. Een 
Schoonrewoerder, een specialist en bovenal 
een heel leuke, communicatieve man die ons 
vakkundig hielp met onze belastingaangifte. 
In gewone taal legt hij ons uit wat we weten 
moeten. Vervolgens hebben we een gezellig 
gesprek over hobby’s en passies. Diezelfde 
gezelligheid ervaren we als we hem gaan 
interviewen voor De Klepper. Mijn beeld van 
de gemiddelde belasting-mens: grijs kostuum, 
wat saaiere middelbare heer, heb ik inmiddels 
rigoureus bijgesteld. 

Uitdaging
Marco is opgegroeid in Schoonrewoerd, ging 
naar de Regenboog basisschool en vervolgens 
in Leerdam naar het Heerenlanden College. 
Haalde het VMBO-diploma en stroomde door 
naar het MBO in Gorinchem: het Da Vinci 
College. “Ik had als kind al iets met getallen, 
met geld. Ik herinner het me nog zo goed: 
met je spaarpot naar de Rabobank op het dorp 
om je geld op de bank te zetten. Hoe trots 
ik dan over straat ging en die –voor mij- zo 
kostbare spaarpot op de bank overhandigde. 
Binnen mijn familie zit eigenlijk niemand die 
in het bankwezen of in de economie verder is 
gegaan. Mij trok dat juist enorm.” 

Op het MBO rondde Marco de opleiding 
Bank en Verzekeringen vlot af. Vervolgens 
stroomde hij door naar het HBO. Daar deed hij 
Financial Service Management met de minor 
belastingrecht.
Tijdens zijn studie loopt Marco stage bij Unive 
in Leerbroek. Die praktijkervaring sterkt hem 
in zijn overtuiging een goede keuze te hebben 
gemaakt. Hij voelt zich als een vis in het water 
in de wereld van verzekeringen, hypotheken 
en belastingen. “Vooral die breedte vind ik 
plezierig. Je kunt mensen advies geven over 
zaken die in elkaar grijpen: bijvoorbeeld 
hypotheek en belastingaftrek; verzekeringen 
en eigen woning.” Na de stage zette Marco 
zijn werkzaamheden bij Unive eerst voort 
als parttime en tegenwoordig alweer enige 
jaren als fulltime werknemer. “We boden 
bij Unive een aantal jaren terug als extra 
service bij onze hypotheekklanten ook hulp 
bij belastingaangiften aan. Ik vond dat een 
mooie uitdaging: mensen advies geven over 
ingewikkelde materie, iets voor mensen kunnen 
betekenen, zaken voor hen uitzoeken.” Logisch 
dus dat hij een opleiding tot belastingconsulent 
in Utrecht volgde.

Gecertificeerd belastingconsulent
Belastingconsulent is een vrij beroep. Op 
marktplaats bieden heel wat mensen zich aan 
als adviseur op het gebied van belastingen. Hoe 
deskundig dat advies is, weet je niet. Marco is 
gecertificeerd, heeft een BECON nummer, wat 
inhoudt dat hij gegarandeerd deskundig is en 
integer. Het betekent ook: blijven bijscholen: 
Permanent Educatie (PE), “Zo kan ik aantonen 
dat ik van de laatste ontwikkelingen op de 
hoogte ben en alleen met die bewijzen (PE 
punten) behoud ik mijn certificering.” Een 
garantie dus voor kwaliteit zowel voor de klant 
als ook voor de belastingdienst. Want daar 
weet men: een aangifte met de ‘handtekening’ 
van een gecertificeerd belastingconsulent, dan 
zit het wel goed. Dat versnelt procedures en 
dat is weer prettig voor de klant. 
“Eind deze week ga ik weer een dag op cursus 
bij de belastingdienst. Zo’n dag levert veel 
zinvolle informatie en ook weer PE-punten 
voor mij, waarmee ik mijn professionaliteit kan 
onderstrepen.”

Alleen studie en werk? 
Studie, studie en werk is er nog tijd en 
belangstelling voor iets anders? Oh, jawel. 
Marco kookt graag, met name taarten bakken 

Altijd op zoek naar belastingvoordeel voor u



en koken voor vrienden vindt hij heel leuk. 
Voor menig verjaardag vraagt men hem: “Ach, 
Marco, die lekkere monchou-taart, kan jij 
daarvoor zorgen?” Uiteraard kun je hem ook 
vinden met vrienden in de stad. En op vakantie 
gaan, lekker naar Spanje bijvoorbeeld, dat doet 
hij ook graag. Hij houdt van de warmte van de 
zon en de gastvrijheid van de Spanjaarden. Is 
met zijn ravenzwarte haren en snelkleurende 
huid zelf bijna een Spanjaard. “Ja, na een 
kleine week daar in de zon begint men rap 
Spaans tegen mij te spreken, denkend dat ik 
dat vast wel volgen kan. Maar ik ben echt een 
Schoonrewoerder hoor.” 
Tja, en zijn eerste antwoord op de vraag naar 
zijn hobby’s was – eerlijk is eerlijk- “Ik vind 
mijn werk echt heel leuk.”

Je voelt je soms net Sinterklaas
“Ik werk fulltime bij Unive en verder 
voor mezelf. Die combinatie vind ik heel 
aantrekkelijk. Bij Unive werk ik in de binnen- 
en de buitendienst. Op kantoor ben ik vooral 
bezig met verzekeringen en hypotheken. Als 
ZZP-er richt ik mij vooral op belastingaangiften 
en fiscale adviezen voor particulieren en 
kleine zelfstandigen. Ik heb graag contact met 
mensen, bezoek mensen ook thuis, zeker bij 
een belastingaangifte. Mensen vergeten vaak 
papieren die bij een aangifte nodig zijn en 
dan is het makkelijk als er thuis afgesproken 
wordt, dan kan al het benodigde snel gevonden 
worden. Ik ben dus redelijk vaak op pad, ik 
ontmoet veel mensen en daar geniet ik erg 
van. Je merkt ook dat het persoonlijk contact 
door klanten zeer gewaardeerd wordt”     

Nou, deze jonge, makkelijk pratende man heb 
je graag over de vloer kan ik u verzekeren. Zijn 
kracht is de open manier van communiceren. Hij 
weet uitstekend ingewikkelde materie terug te 
brengen tot begrijpelijke taal. Hij beleeft daar 
ook zichtbaar plezier aan: “Je voelt je soms net 
Sinterklaas. Als ik in gesprek ga met iemand 
die belasting moet betalen en het allemaal 
niet goed overziet en ik kan uiteindelijk zover 
komen dat zo iemand geld terug krijgt, ja dat 
is gewoon leuk en een kroon op je werk.” 

www.belastingadvieszondag.nl
Op zijn website staat: “Als belastingadviseur 
begint mijn werk met goed naar u te luisteren 
als ondernemer of particulier. In wat voor 
situatie bevindt u zich? Vanuit deze opgedane 
kennis bepaal ik het belastingadvies wat u de 
meeste voordelen bezorgt.” Via de website 
kunt u online een afspraak met Marco maken. 
Op die website is ook een rubriek ‘referenties’. 

Ik zie er dezelfde termen steeds terugkeren: 
vriendelijk, ter zake kundig, “De manier van 
het te woord staan, uitleggen en adviseren; je 
krijgt echt het gevoel van oprechte interesse.” 
en “…raad hem bij iedereen aan!”

Jolanda Lemcke

Help mee met het 
versieren van de 
Kerstboom

Op woensdagmiddag 12 december gaan 
de kinderen van de basisscholen weer iets 
knutselen voor de grote Kerstboom op het 
kerkplein. Vanaf ongeveer 16.00 uur kunnen 
zij hun werkje met behulp van de ladderwagen 
van de brandweer in de boom hangen en zal de 
verlichting aan gaan.
Ook de breiclub ‘De Tikkende Pennen’ heeft 
haar activiteiten voortgezet en wordt bij deze 
dan ook hartelijk uitgenodigd om hun gebreide 
kerstballen en andere versieringen in de boom 
te komen hangen.

De Dorpsvereniging zal zorgen voor een hapje 
en een drankje. Iedereen is uiteraard van harte 
welkom om dit mee te maken.

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Gera de Jong (secr.)



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. 

 



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 



Als je ons dorp op de landkaart bekijkt, ligt 
het eigenlijk in een raar driehoekig stukje land 
tussen snelwegen. We zijn erdoor ingesloten. 
Wil je uit die driehoek weg dan moet je onder 
zo’n snelweg door of over zo’n weg heen. Op 
dagen dat ik op de fiets naar school ga, doe ik 
dat beide: ik ga over de ene snelweg heen en 
onder de andere door en bovendien fiets ik ook 
nog eens een stuk langs de weg. Zo heerlijk 
als ze daar in de file staan en ik lekker stevig 

door kan trappen met niets op mijn fietspad. 
Nog heerlijker als ik naar rechts kijk en twee 
of drie reeën zie staan, waar al die mensen 
op de snelweg geen erg in hebben. Goed, de 
eerlijkheid gebiedt dat ik u moet bekennen dat 
ik wel een echte mooi-weer-fietser ben, dus 
dat ik vaak genoeg vanuit de auto iets jaloers 
kijk naar die enkele fietser op dat fietspad 
langs de snelweg.

Ook wandelend blijven wij 
niet altijd binnen de lijnen 
van de ons- ontsluitende 
en insluitende wegen. Het 
volgende rondje lopen we 
elk seizoen wel een keer of 
twee.
We starten op de 
Bolgerijsekade. Dat is een 
heel lange kade die twee 
maal doorsneden wordt 
door de snelwegen. Ik zal 
dus preciezer moeten zijn: 
de loopbrug over de snelweg 
A27, daar parkeren we de 
auto op het doodlopende 
stukje Bolgerijsekade. We 
beklimmen de lange treden 
van de loopbrug en lopen 
al snel boven het drukke 
verkeer. Waar gaat dat 
toch allemaal naar toe? 
Wij gaan de driehoek 

Wandelen tussen snelwegen



in, het tussengebied. We kunnen nu de 
Bolerijsekade weer oppakken, door rechtdoor 
te lopen en de snelweg achter ons te laten. Het 
is verbazend hoe snel het geluid van de weg 
wordt gereduceerd tot een voortdurende ruis 
op de achtergrond. We lopen op een redelijk 
smalle polderweg, niet te verwarren met De 
Polderweg, die de snelweg deels blijft volgen. 
Naast ons wisselen weilanden, griendlandjes 
en enkele tuinen elkaar af. Zolang het licht 
genoeg is, speuren we naar hazen, fazanten 
en reeën. 

Maar zeker in de herfst is het eigenlijk al snel 
te donker om te zien. Dan komt het meer 
aan op goed luisteren: wat ritselt daar? Een 
opvliegende reiger geeft zo’n rauwe schreeuw 
dat we ervan schrikken. Ergens uit de griend 
klinkt de roep van een uil met zo’n mooi 
bibbertje erin. 
Als je weinig ziet, komen andere zintuigen 
beter tot hun recht: onze oren spitsen zich 
bijna letterlijk. Ook het ruiken is intenser. 
Herfstgeuren: rottende bladeren, de 
allerlaatste kamperfoelie, een houtkachel. Ook 
ruik je dan opeens dat er paarden vlakbij zijn 
in het veldje rechts of links. De geur van een 
dood dier in de berm. Het draagt allemaal bij 
aan de wandeling, aan het buitenzijn. 

Helemaal aan het eind van dit stuk 
Bolgerijsekade ligt de A2, die andere snelweg 
die ons begrenst. Je kunt daar niet verder. 
Aan de andere kant van de A2 vervolgt de 
Bolgerijsekade haar route, o.a. als fietspad voor 
mij op mijn weg naar school. Wij gaan niet tot 
het eind, we gaan linksaf de Kostverlorenweg 
op. Prachtige naam: Kost verloren weg. Kijkt u 
er goed naar: je bent je kost (mondvoorraad/
lunch/baan) verloren, het is weg. Wie verzint 
zo’n naam? Dat moet een poëet zijn geweest, 
kostverlorenweg. Ook deze weg leidt naar de 
A2. Daar gaan we linksaf en volgen even de 
snelweg. We lopen in de natuur en die snelweg 
lijkt een vreemd gegeven, lijkt niet echt. Onze 
gedachten en gesprekken gaan over zulke 
andere dingen: niet de haast van de dag, 
maar de rust van het loopritme, het luisteren 
en ruiken. 

We komen op de Autenasekade uit die we 
naar links volgen. We lopen weer van de A2 
af en naar de A27 toe. We zitten bovenin het 
puntje. Er is voortdurend geluid en heel veel 
strooilicht. Toch doen wij aan dat hectische 
verkeer niet mee. Op de fiets ga ik dan naar 
rechts en onder de snelweg door. Lopend gaan 
we nog verder naar links de polderweg op en 
stappen op het loopviaduct af. We nemen de 

trap, nu iets langzamer dan op de heenweg. En 
komen weer uit op de Bolgerijsekade. We zijn 
buiten de driehoek. 

Hans & Jolanda Lemcke

COLLECTE DIABETES FONDS

Opbrengst voor het Diabetes Fonds in 
Schoonrewoerd is € 517,19

Ook wil ik alle collectanten hartelijk danken 
voor hun medewerking.

Tineke de Jong

Maag Lever en Darm Stichting

In juni is hiervoor gecollecteerd, de opbrengst 
was € 582,37.

Allen die een gift hebben gegeven en de 
collectanten voor hun inzet heel hartelijk dank 
hiervoor. Met uw hulp kan de Maag lever en 
Darm Stichting haar werk doen voor mensen in 
Nederland met een maag-, lever of darmziekte.

Hartelijk groet 
Annelies Vroege

  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 



NIEUWS 
van de
Dorpsvereniging 

 

Pennigmeester
Het bestuur is op zoek naar een penningmeester. 
Het zou prachtig zijn als een vrouw of man, 
jong of oud, deze functie zou willen vervullen. 
We hopen erg op een positieve reactie. 
Maak ons blij en uw Dorpsvereniging nog 
daadkrachtiger: meld u aan!

Noachschool
De direct betrokkenen zijn al geïnformeerd 
via een brief van de gemeente, Logos en Pcpo 
Trivia. In deze brief wordt aangegeven dat 
er de komende vijf jaar geen nieuwe school 
komt en ook geen gymzaal. De DVS heeft 
vanaf het begin meegepraat. Met name op die 
gymzaal hebben we sterk aangedrongen. Wij 
praatten mee over de onderwerpen verkeer, 
parkeren en speeltuin. Vanaf het begin hebben 
we aangegeven dat een goede ontsluiting 
noodzakelijk was voor het welslagen van dit 
project. De procedure was erg langdradig en 
er heerste veel radiostilte. Het uiteindelijke 
breekpunt is op dit moment: de verwachte 
leerlingenaantallen. Die getallen had men twee 
en een half jaar geleden ook al kunnen weten. 
Dit argument lijkt er nu een beetje bijgehaald. 
Persoonlijk denk ik toch dat de ontsluiting het 
grootste probleem was, daar was vooral in 
deze wijk zeer zeer veel kritiek op. 

Gymzaal
Wanneer de Noachschool opgeknapt wordt, 
kan er weer een mooie school staan, dat is het 
punt niet. Het is jammer dat men de bouw van 
de gymzaal wil uitstellen. Blijven gymmen in 
het Dorpshuis is haast niet meer te verkopen. 
Naar Leerdam met de kinderen is ook geen 
oplossing. 
DVS zal zich ervoor inzetten dat er toch een 
gymzaal komt. Daar heeft Schoonrewoerd 
gewoon recht op. 

Het verslag van de Schouw staat elders in 
deze Klepper, evenals de bovenvermelde brief 
betreffende het uitstel met 5 jaar. 

Met een vriendelijke groet,
J. van Tilburg sr.,

 voorzitter DVS

Tijdens het Vragenuurtje van 9 mei jl. zijn 
verschillende opmerkingen gemaakt en het 
verslag hiervan is geplaatst in De Klepper 
van juni  2012 (95). Deze vragen zijn aan de 
gemeente Leerdam doorgegeven en tijdens 
de wijkschouw van 20 september jl. hebben 
we deze punten besproken en bekeken, 
onderstaand vindt u een verslag hiervan. 
Nogmaals willen wij u attenderen op de site 
verbeterdebuurt.nl waarop je eventueel 
klachten (met foto) kunt doorgeven. In de 
praktijk blijkt dat dit sneller werkt omdat de 
gemeente verplicht is om hieraan gevolg te 
geven.

Punten n.a.v. het Vragenuurtje 2011 die 
nog niet opgelost waren:

• Snelheid van het (vracht)verkeer in Kon.
Julianastraat en Dorpsstraat, voor Kon.
Julianastraat een bord plaatsen verboden 
voor vrachtverkeer?

Afgesproken wordt om voorlopig geen bord te 
plaatsen en de bewoners te vragen eventueel 
kentekens te noteren en dit door te geven. 
Namens de gemeente wordt gevraagd of het 
probleem nog wel aanwezig is?

• Verkeersdrempel(s) ter hoogte van de 
Noachschool?

Als voorlopige oplossing worden er binnenkort 
1 of 2 verkeersmaatjes geplaatst, er zouden al 
verkeersmaatjes op school aanwezig moeten 
zijn (alle scholen in Leerdam hebben ze 
gekregen)

• Straatverlichting Overheicop (voor de 
tunnel): er zouden eventueel kapjes 
geplaatst worden.

De kapjes voor de straatverlichting zijn 
inmiddels besteld.

• Snoeien van boom bij Kerkeland 8?
Wordt binnenkort uitgevoerd.

Punten n.a.v. het Vragenuurtje 2012:

• Wateroverlast (na hevige/langdurige regen) 
in wijk West, heeft dit te maken met de 
verkeersverhogingen? Ook de speeltuin 
heeft wateroverlast, hier zouden 2 kolken 
geplaatst worden. Verlichting in de speeltuin 

Wijkschouw 
20 september 2012

 



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 



(steeg achter de Pr. Bernhardstraat).
De twee kolken zijn eerder al toegezegd, de 
verlichting is inmiddels ook besteld.

• Slecht toegankelijk voor rolstoel- of 
rollatorgebruikers: Kon.Wilhelminastraat/Pr. 
Bernhardstraat/Pr.Beatrixtraat/Dorpsstraat/
Hazenblok, bomen op trottoir en slechte op- 
en afritten.

Kon.Wilhelminastraat, Wilgenlaan en Pr. 
Bernhardstraat worden opnieuw bestraat 
(werkzaamheden beginnen eind september), 
Hazenblok is al opnieuw bestraat. Dorpsstraat 
en Pr. Beatrixstraat zijn door mw. Bienefeldt met 
dhr. Uittenbogaard besproken en genoteerd 
(evenals nog enkele andere knelpunten).

• Verzoek om verkeersmaatjes te plaatsen in 
de wijk (west).

Zie punt 2, willen de mensen deze maatjes 
ook in de woonwijken dan zullen deze zelf 
aangeschaft moeten worden. Gemeente regelt 
dit alleen bij scholen.

• Einde fietspad Schaikseweg/Kerkweg: voor 
fietsers (zeker met kinderen) een gevaarlijk 
punt. 

Dit punt staat in de planning om opnieuw te 
bestraten, het blijft echter een gevaarlijk punt.

• Rozenperken bij binnenkomst dorpskern 
verharding aanbrengen, planten overleven 
het niet en klinkers worden eruit gereden.

Middenberm wordt bestraat (stevig), de 
buitenberm wordt opnieuw beplant (zoals 
ook de plantenbakken in wijk Oost) en 
in de buitenberm wordt een ligusterhaag 
aangeplant. Voorgesteld wordt wel om op de 
kop(pen) een paal te plaatsen zodat ze niet 
over de middenberm rijden. De middenbermen 
t.h.v. fa.Blitterswijk worden opgeknapt met 
grind (bomen blijven staan).

• Dorpsstraat, op het kerkplein een 
parkeerbeugel recht zetten.

Deze wordt binnenkort recht gezet, ook staat 
er bij het HOVO-terrein een lantaarnpaal 
scheef en de kap is er af: er is een nieuwe 
besteld (deze punten zouden eerder opgelost 
zijn door verbeterdebuurt.nl).

• Achter Masada 21 dode fruitboom 
verwijderen en 4 nieuwe aanplanten.

Wordt binnenkort geregeld.

• Plantenbak bij Masada 1 is gescheurd.
Wordt binnenkort geregeld.

• Kon. Wilhelminastraat bij nr. 35 onderhoud 
van het heestervak.

Wordt binnenkort wat gesnoeid.

• Kon. Wilhelminastraat bij nr. 49, de 
haag langs de doorgang naar de garages 
vervangen. 

Wordt vervangen door andere beplanting.

• Overlast/vandalisme in speeltuin Oost, 
bomen worden ook vernield. Wie is de 
eigenaar van de zoutopslag?

De zoutopslag is van de gemeente en met een 
budget en hulp van de jongeren gaan ze het 
opnieuw inrichten. Niet bekend is wie er steeds 
afval dumpt. Eerst wordt er enkele weken bij 
de speeltuin Oost genoteerd wat er gebeurt 
en daarna volgt een evaluatie. Langs het pad/
hekwerk aan de voorkant moet wat gesnoeid 
worden. Tijdens de schouw is wel duidelijk 
dat er wat aan de speeltuin moet gebeuren, 
toch wat speeltoestellen plaatsen? Vooral het 
ballenvangnet moet vervangen worden. Het 
hekwerk aan de achterkant is ook kapot zodat 
de jeugd op de volkstuintjes kan komen en 
daar zijn de pachters/huurders niet zo blij mee. 
Van het vernielen van de bomen is aangifte bij 
de politie gedaan.
Ook vanuit de speeltuin West komen nu 
klachten van voetballende jeugd bij de 
garages, het bord dat pas geplaatst is over 
de openingstijden wordt verwijderd. Bij de 
Ooievaarszoom komt een ruimte om te spelen, 
misschien ook een voetbalveldje?

• Stand van zaken rond nieuwbouw 
Noachschool en Gymnastieklokaal.

Voor november a.s. krijgt de DVS een brief 
met de stand van zaken van de gemeente 
Leerdam. In december moet de gemeenteraad 
beslissen. Inmiddels is er door de gemeente 
een brief aan de omwonenden en de ouders 
van de scholen verstuurd. Deze brief wordt 
ook in deze Klepper afgedrukt.

• Stand van zaken rond de bushaltes.
Het  is duidelijk dat er door een omwonende 
bezwaar is gemaakt, binnenkort horen we hier 
meer van.

• Stand van zaken rond HOVO-terrein.
De gemeente heeft uiteindelijk het proces 
gewonnen, bouwvergunning is afgegeven en in 
1e fase goedgekeurd. De 2e  (bouwtechnische 
gedeelte) fase moet ook nog goedgekeurd 
worden. Wanneer een bouwvergunning 
afgegeven is moet er wel binnen 2 jaar aan de 
bouw begonnen worden.



Tijdens de schouw geconstateerd:
• Het plein bij de oude school, het trappetje 

en het talud aan de Kon. Wilhelminastraat 
moeten ook opgeknapt worden, gelijk 
meenemen met werkzaamheden aan de 
straat?

• Door DVS wordt opgemerkt dat het straatwerk 
van het Hazenblok slecht uitgevoerd is, komt 
er nog wel beplanting terug?

Dit gebeurt in overleg met de bewoners.

• Dhr. T. Vuurens (Masada 13) heeft een 
klacht wat betreft overhangend groen van 
de gemeente in zijn voortuin.

• Aan de Steenovenweg en de Kerkweg kan de 
afvalbak voor hondenpoepzakjes verplaatst 
worden, dit zijn immers uitlaatplaatsen. 
Aan de Noorderwoerd (grasstrook voorbij 
voormalige Rabobank tot Kortgerecht) 
graag een bordje plaatsen ‘Uitlaatplaats’ en 
daarna afvalbak verplaatsen en opnemen in 
systeem poep verwijderen en gras maaien.

Mocht u nog vragen over dit verslag hebben of 
menen dat uw klacht niet serieus is behandeld 
dan horen wij dat graag, onze telefoonnummers 
staan in De Klepper.

Gera de Jong-van Diest,
secretaris DVS

Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Goud in de bomen, rood tegen de muren, vele 
bruintinten op de grond: wat een pracht aan 
bladeren! Nadeel: het wordt glibberig van 
de natte pap die ontstaat als al die bladeren 
worden platgereden en platgetrapt. Nog een 
nadeel: de regengoot zit vol met blad en 
raakt verstopt. Ach eigenlijk zijn dat maar 
kleinigheden: wat kan er op tegen de geur 
van de herfst? Compenseert die kleurige, 
knisperende bodemlaag niet ruimschoots wat 
er aan regen valt en gaat vallen? Het is herfst.

Vogels gaan trekken. Paddestoelen pronken. 
Dieren kruipen weg en zoeken beschutte 
plekjes. Er zoemt een grote wesp in de kamer, 
maar die wil ik liever niet op een warm plekje IN 
mijn huis hebben. We zagen twee kleine egels 
aan het eind van Kortgerecht, als die maar op 
tijd een warm plekje vinden. De kachel gaat 
aan, de gordijnen weer eerder dicht. We gaan 
wilgenknotten en eten lekker warme soep met 
elkaar. 

In de Schaapskooi is weer veel samen te doen:
• Dialezing op 6 december over Natuurschoon 

het jaar rond. We pikken alle seizoenen 
mee en zien hoe dat zich ontwikkelt in 
de kop van Overijssel en Zuid-Drenthe. 
Jogchum Reitsma heeft al dat moois op de 
gevoelige plaat vastgelegd en vertelt er 
van alles bij. 

• 20 december bent u welkom bij Henk Tromp 
met: Rondom het wad. Terwijl de wind 
buiten fluit en mogelijk regenvlagen op de 
raampjes kletteren, genieten we binnen 
in de Schaapskooi van mooie beelden van 
onze Waddeneilanden in alle seizoenen. 

In de Schaapskooi zijn leuke cadeautjes te 
koop voor Sinterklaas en/of kerst. Komt u 
ook eens informeren naar onze prachtige 
kerstpakketten. U geeft iets moois weg en 
steunt er de natuur mee. Kan het mooier?

Cursussen beginnen in februari! 
Ook Frans!







De afgelopen weken is er heel wat 
gaande geweest omtrent het al 
dan niet blijven bestaan van de 
BSO in Schoonrewoerd. Nu ben ik 
verheugd te mogen schrijven dat 
de BSO in ieder geval tot augustus 
2013 kan blijven bestaan dankzij 
de financiële inspanningen van 
Stichting Logos!

Dat is goed nieuws voor ouders 
en kinderen in Schoonrewoerd!

Nu een oproep aan alle ouders 
en kinderen van Schoonrewoerd 
en omstreken om eens een kijkje 
te komen nemen. De groep  kan 
zeker nog aangevuld worden 
met nieuwsgierige, leergierige, 
creatieve, sociale, muzikale en 
allerhande leuke kinderen! 

Op de maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag schuiven de 
kinderen na school aan tafel en 
vertellen wij verhalen aan elkaar terwijl 
wij wat eten/drinken. Daarna  staat 
een activiteit centraal: bewegen, iets 
creatiefs, iets technisch, kokkerellen 
of iets met natuur. 

Hieronder ziet u een foto van de eerste 
week waarin er volop getimmerd 
werd. Er werden houten vliegtuigjes 
gemaakt. En ook hangt het lokaal 
nu vol met prachtig geschilderde 

Er valt wat te beleven 
op de BSO in Schoonrewoerd!

zelfportretten. Elke dag weer iets anders te 
doen op de BSO. Kom gerust eens binnen 
wandelen in de Regenboogschool.

Voor verdere informatie en/of aanmeldingen: 
info@skcn.nl of via 0345-639555/563. 
Ook op onze website van SKCN kunt u verdere 
informatie vinden: www.skcn.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!
 

Maaike Kres, 
pedagogisch medewerker BSO





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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!!!! 
 



Zaterdag 3 november was de eerste editie van 
de RondomThuisFair in Leerdam. Bij de fair 
lieten meer dan 25 ondernemers hun diensten 
en producten voor in en om het huis zien. De 
fair maakte een verrassend gezellige indruk 
en de ondernemers hadden een goed verhaal, 
waardoor de bezoekers lang bleven rondkijken.

Ondanks dat het in de ochtend veel regende 
trok de fair zeker 500 bezoekers, de hele 
dag liep het goed door. De bezoekers konden 
genieten van de gezellige entourage op het 
terrein van G & G tuin en parkmachines aan 
de Schaikseweg. De stands waren gezellig 
aangekleed met de producten en de verhalen 
van de ondernemers. 

Veel standhouders gaven een demonstratie 
van hun arbeid, zoals het stuken van betonlook 
wandafwerking, het maken van glas in lood, 
het rietdekken van een dak, of het stofferen 
van een trap of een wand. Demonstraties van 
tuinmachines, verlichting, geluid of het koken 
op een buitenkeuken. Tijdens de fair was er 
gratis koffie, thee en lekkere hapjes, wat de 
sfeer ten goede kwam.

De fair is mede mogelijk gemaakt door G &G 
tuin en parkmachines, Univé, Partycentrum 
Schoonrewoerd en Huisraad&Zo. 

RondomThuisFair zeer geslaagd

Men kijkt terug op een goed bezochte fair, die 
zeer geslaagd was en zeker voor herhaling 
vatbaar is! 

Voor meer info: Gert de Bruijn (06-23801414)
info@rondomthuisfair.nl 
www.rondomthuisfair.nl
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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

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



1. Naam: Naomi Abbel
2. Leeftijd: 17
3. Broers/Zussen: Imara (15) en Anouk (13)
4. Hobby’s: tekenen, koken, lezen en shoppen 

(en uitgaan!)
5. School: Lek & Linge, Culemborg 

Opleiding: 5HAVO
6. Leukste vak op school: tekenen
7. Ik heb een hekel aan: reclames op de tv
8. Mijn favoriete sport: zwemmen
9. Ik kan geen dag zonder: mijn mobieltje
10. Ik lust geen: mokka taart
11. Ik ben gek op: koken
12. Ik word kwaad als: mensen niet eerlijk zijn

13. Een slechte eigenschap van mezelf: 
op een één of andere manier moet ik me 
altijd haasten… 

14. Mijn favoriete vakantie: 
Een warm, zonnig land 

15. Mijn favoriete muziek: Top 40
16. Mijn favoriete broek: skinny jeans
17. Het leukste in het dorp: de Jaarmarkt
18. Dit wil ik worden: gezond en gelukkig 
19. Dit moet anders in het dorp: 

een busverbinding naar Culemborg
20. Tip voor jongeren: wees jezelf
21. Volgende vragen aan: Samantha Scheer

Zing je mee?
Op 24 december a.s. wordt in de Hervormde 
kerk van Schoonrewoerd de kerstnacht-
samenkomst gehouden.

Speciaal voor deze gelegenheid wordt er weer 
een projectkoor samengesteld om tijdens 
deze avond een aantal mooie kerstliederen uit 
te voeren.

Ben je enthousiast, vind je het leuk om te 
zingen en ben je 16+, meld je dan aan en 
zing (met ons) mee. Muzikale kennis is geen 
vereiste. Samen iets moois tot stand brengen 
in een fijne sfeer staat voorop.

Ter voorbereiding wordt er vanaf 26 november 
vier keer op maandagavond  gerepeteerd. 
De repetities zijn van 19.30 uur tot 21.30 
uur in de Lichtkring, Dorpsstraat 48 te 
Schoonrewoerd. Ook zal er op zaterdag 22 
december nog een generale repetitie zijn.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
terecht bij:
Johan van Keulen  642068
Bé de Jong  642758



 

  
 
 

 

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 



 

Oranjevereniging 
Schoonrewoerd

We hebben u aardig wat te vertellen dus ga 
er maar eens goed voor zitten. U heeft het 
misschien al gehoord maar er is het een en 
ander veranderd in het bestuur. Na vele jaren 
hebben Jan, Arnold en Patrick besloten te 
stoppen. Dit is erg jammer vooral omdat we 
veel met elkaar hebben beleefd en 
georganiseerd. We gaan jullie missen!
Gelukkig hebben we ook nieuwe bestuurs-
leden. Agnita de With zit er al een jaar in 
maar zij heeft de voorzittershamer van Jan 
overgenomen. Verder zijn Willem Middag, Rik 
Middelkoop, Christel van de Meijden en Lia de 
Jong ons bestuur komen versterken. We zijn 
hier erg blij mee en we gaan er een gezellige, 
creatieve, sportieve en feestelijke tijd van 
maken.

Verder willen we jullie hartelijk bedanken. 
Waarvoor? Dat gaat u nu lezen!!

Op 1 november zijn Andrea en Agnita alias Bea 
en Trix, bepakt en bezakt als twee toeristen 
naar de ledenvergadering van de Rabobank 
geweest, met name voor de actie PAK DE 
WINST. We moesten de leden van de bank 
overtuigen dat wij een positieve bijdrage 
leveren aan de saamhorigheid in ons dorp door 
een presentatie te geven. 
Mensen van de bank zien er toch altijd wel 
netjes in het pak gekleed uit. Met dit in u 
achterhoofd, kunt u vast wel bedenken dat 
sommige toch wel raar opkeken, toen wij 
ons aan het verkleden waren: korte broek, 
bergschoen en grote rugzak…
We hebben een beetje zenuwachtig de rest van 
de vergadering  op onze beurt  gewacht. Wij 
mochten als tweede onze presentatie geven. 
Bepakt en bezakt gingen we het podium op. 
We hadden drie minuten de tijd om de hele zaal 
mee te nemen op Koninginnedag. Zo gingen 
we langs de aubade, de pannenkoekenlunch, 
kinderspelen en beachvolleybal! En we wilden 
ook nog vertellen dat we in 2014 heel graag 
een feestweek willen organiseren! En dan is 
drie minuten erg kort, heel erg kort! Maar het 
is precies gelukt!! Na een daverend applaus 
mochten we weer terug naar onze plek en 
de andere presentaties bekijken. Toen alle 
presentaties afgelopen waren, mochten 
alle leden drie stemmen uitbrengen op drie 
verschillende verenigingen. Spannend!! 
Tijdens de pauze hoorden we veel positieve 

reacties, maar of dit ook stemmen had 
opgeleverd, was natuurlijk afwachten. Voordat 
we de uitslag kregen, was er een presentatie 
van een hoogleraar. Daarna was het eindelijk 
tijd voor de bekendmaking van de waarde van 
de cheques. 
Tijdens het uitreiken was het weer spannend, 
wanneer zouden wij naar voren geroepen 
worden en wat voor bedrag hebben we 
gewonnen… het was toch wel een opluchting 
dat we geen laatste waren geworden! Maar 
ja, er werd steeds een andere vereniging naar 
voren geroepen en de bedragen werden ook 
steeds hoger. Totdat er nog maar twee cheques 
over waren… en nummer 2 waren wij ook niet… 
dus we hadden gewonnen!!!! Heel blij en toch 
ook heel verrast mochten wij een cheque van 
1982 euro in ontvangst nemen!!!
Dit mooie bedrag hebben we te danken 
aan de leden in de zaal, er waren meer 
Schoonrewoerders bij dan wij hadden 
verwacht. Maar vooral ook voor een heel groot 
deel aan de internet stemmers!!! Dus iedereen 
bedankt voor het stemmen via de site. Dit 
mooie bedrag willen wij gaan besteden tijdens 
de feestweek in 2014.  

Na dit grote nieuws hebben we nog een paar 
mededelingen.

Op woensdag 23 januari bent u van harte 
welkom op onze ledenvergadering. Om 
20.15 uur staat de koffie en/of thee voor u 
klaar op Kon. Juliannastraat 12 bij Andrea de 
Leeuw. We bespreken dan het afgelopen jaar 
en u kunt de boeken inzien. Heeft u vragen 
over Koninginnendag of over de feestweek 
bent u ook van harte welkom! Tot de 23e.

En dan als laatste donderdag 31 januari 
de lampionnenoptocht. Op die dag is onze 
Koningin jarig. Om dit te vieren is er die avond 
een lampionnenoptocht. We krijgen misschien 
een muzikale begeleiding van “De Bazuin” 
uit Leerdam. We verzamelen op de Kon. 
Julianastraat bij Het Partycentrum . We starten 
om 18.30 uur met de optocht. We hopen op 
een mooie, gezellige, verlichte optocht. Dat 
wordt het als jullie allemaal mee lopen met 
jullie lampion. Mocht je geen lampion hebben 
dan kun je bij José Brouwer, Kalverweg 15, een 
lampion en lichtje kopen. 
Het einde van de optocht is weer bij Het 
Partycentrum waar de koffie, thee, warme 
chocolademelk en fris tegen betaling klaar 
staat! 

José Brouwer





 

2. Adres: Overboeicop 3.
3. Geboortedatum: 10-8-1958.
4. Geboorteplaats: Schoonrewoerd, in het 

huis waar ik nu nog steeds woon.
5. Beroep: chauffeur op een RMO-auto.
6. Getrouwd met: Janny; al 26 jaar.
7. Kinderen:  2 zoons, een dochter en een 

schoondochter.
8. Huisdieren: hond, poes, kippen, schapen 

en pony’s.
9. Hobby’s: fietsen, lezen, Shetland pony’s 

fokken.
10. Leuk in je werk: contacten met veehou-

ders en collega’s.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: wachten op de melkfabriek en files.
12. Lievelingsmuziek: Nederlandstalige 

liedjes.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind 

je leuk/interessant: auto en transport-
wereld.

14. Favoriete lectuur/boeken: streekro-
mans.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
mijn werk geeft me voldoende beweging.

16. Lievelingseten: ik vind bijna alles lekker.

1. Naam: Wim Bruynes
17. Mooiste auto: Toyota.
18. Mooiste vakantieland: Duitsland.
19. Favoriete vakantiebesteding: 

wandelen, fietsen en lezen.
20. Wat vind je van politiek: veel geblaat, 

weinig wol.
21. Welke krant lees je en waarom juist 

deze: AD, omdat er ook streeknieuws in 
te vinden is.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht-
gekomen: ik ben er geboren.

23. Wat doe je/beteken je voor Schoon-
rewoerd: vrijwilligerswerk binnen de 
Hervormde gemeente.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de 
Wiel van Bassa.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de 
tunnel in Overheicop.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: niets.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: een gezellig 

dorp met veel faciliteiten.
28. Wat vind je vervelend en waarom: 

moestuin omspitten, dat vind ik een 
eentonig werk en de fietsen van de 
kinderen repareren.

29. Waar ben je trots op: op mijn kinderen.



30. Waar heb je spijt van: -
31. Wie bewonder je het meest en 

waarom: mijn vrouw omdat ze na 26 jaar 
nog steeds van mij houdt.

32. Wat is je hartenwens en waarom: 
dat we samen met onze kinderen gezond 
mogen blijven.

33. Voor het laatst gehuild: met het huwelijk 
van mijn zoon Jan.

34. Leukste jeugdherinnering: met mijn 
opa met de vrachtwagen mee.

35. Droomvakantie: met een camper een 
trektocht maken door Scandinavië.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: -
37. Waar maak je je boos over: alle drempels 

op de binnenwegen die gemaakt zijn voor 
personenwagens die te hard rijden en waar 
ik nu iedere keer voor moet afremmen.

38. Waar ben je blij mee: met mijn werk en 
de plek waar we wonen.

39. Waar heb je moeite mee: mensen die 
niet doen wat ze beloofd hebben.

40. Welke hoop koester je: dat de tumoren 
van onze schoondochter niet opnieuw gaan 
groeien.

41. Goede eigenschap: geduldig.
42. Slechte eigenschap: alles bewaren.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

mijn gezin.
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: over onze schoondochter.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 

ermee doen: op bank zetten en nadenken 
over een goede besteding.

46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo door.
47. Wat moeten de inwoners van Schoon-

rewoerd echt van je weten: volgens mij 
weten ze al veel van mij.

48. Wat zou je direct aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: 
zorgen dat er geen vrachtwagens onnodig 
over de Dorpstraat rijden.

49. Vraag van Jos Baars (50 vragen 
vorige keer): wat is beter; eigen baas 
of grote knecht? Op het goede tijdstip 
hebben we de juiste keuze gemaakt om 
van eigen baas grote knecht te worden. 
Nu veel minder zorgen rondom het werk.

50. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: 
Cornelis van de Kraats.

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Hoe is het om 
binnen 1 jaar drie kinderen het huis te zien 
verlaten?

Sportievelingen 
gezocht!

Al lange tijd gedacht; ik moet nodig ook eens 
wat (meer)aan sport gaan doen? Dan is het nu 
wel eens tijd dat je actie onderneemt. 

Volleybal
Een teamsport, zoals Volleybal, is heel gezellig.
Iedere donderdag trainen wij vanaf 20.00 uur 
tot 21.30 uur en je bent bij deze uitgenodigd 
om een keer vrijblijvend te komen kijken of 
gelijk mee te trainen. 

De trainingen zijn gemengd, dus zowel voor 
heren als dames, in sporthal ‘De Copper’ te Hei- 
en Boeicop. Ook spelen wij wedstrijden in de 
NeVoBo recreantencompetitie, het meespelen 
aan de wedstrijden is geheel vrijblijvend. 

De contributie is laag, voor € 80,- mag je een 
seizoen lang iedere week trainen en eventueel 
wedstrijden spelen.

Graag tot ziens!

Voor informatie:
Volleybalvereniging Smash
Gera de Jong (0345 – 642182)

PRINSES BEATRIX FONDS

De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds 
heeft in Schoonrewoerd het mooie bedrag van 
€ 556,20 opgebracht. 

Alle gevers en collectanten:
Heel hartelijk bedankt.

Hartelijke groet,
Petra den Braber



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 



                                                    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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.



Kerstmarkt
Gereformeerde Kerk
De activiteitencommissie organiseert dit jaar 
de kerstmarkt op:

zaterdag 15 december
van 9.00 uur tot 13.00 uur

“De Rommelschuur” Overheicop 1

In ons kleine schuurtje kunt u allerlei 
kerstartikelen te koop zien staan zoals: 
kerstverlichting, kaarsen, kerstkaarten, kerst-
ballen, kandelaars en beeldjes. De kerststukjes 
zijn uitgestald in de grote rommelschuur.

Tijdens uw bezoekje kunt u op ons overdekte 
en verwarmde terras terecht voor koffie/thee 
met cake of gebak. Natuurlijk is er ook weer 
erwtensoep en zijn er broodjes hamburger 
te koop. Er worden via een intekenvel enkele 
mooie prijzen verloot.

De kinderen van de jeugdclubs zullen op 
maandagavond 10 december huis aan huis 
in het dorp kerststerren te koop aanbieden. 
De buitenwijken (Kerkweg, Overheicop, 
Overboeicop en Kortgerecht) zullen 
dinsdagmiddag 11 december bezocht worden.

U kunt ook terecht in De Rommelschuur voor 
alle andere tweedehands goederen. We hebben 
o.a. huishoudelijke artikelen, schilderijen/
lijsten, lampen, vazen, elektra, prullaria, oude 
en antieke spulletjes, kleding, schoenen, kleine 
meubels, enkele nieuwe artikelen en heel veel 
boeken. 
De opbrengst is bestemd voor onze kerk. Er 
gaat 10% van de opbrengst naar “Sabatu” dit 
is een revalidatiecentrum in Indonesië. We 
hopen weer verschillende kinderen te helpen 
met operaties, fysiotherapie, protheses enz. 

Onze Rommelschuur is elke tweede en laatste 
zaterdag van de maand open. U kunt op deze 
dagen ook spullen brengen. Na de kerstmarkt 
zullen we ook nog op zaterdag 29 december 
open zijn van 9.00-12.00 uur. In het nieuwe 
jaar starten we weer op 12 januari.

Stichting 
Ouderenkontakt  
Schoonrewoerd

Woensdag 12 september hebben we een 
boottocht gemaakt. We zijn aan boord gegaan 
van de glashopper. Die lag afgemeerd in Oud 
Alblas bij restaurant de Krom. We hebben een 
tocht gemaakt van ongeveer 2 uur op de Alblas  
en de andere kant gezien vanaf het water. Er 
werd verteld dat de meeste boerderijen met de 
voorkant naar het water staan omdat vroeger 
alles per boot vervoerd werd. De boot vaart 
op accu’s en is dus heel stil. Onder het genot 
van koffie en een drankje hebben we een 
rondje gevaren, terug aangekomen in Oud 
Alblas stonden de pannekoeken op het vuur 
en die lieten we ons heerlijk smaken. Daarna 
vervolgden we onze reis weer terug naar 
Schoonrewoerd en werden we opgehaald door 
de bus.

Donderdag 15 november kwamen we  met 
oliebollen langs de deur. Er is goed verkocht 
en we bedanken hiervoor de mensen die ze 
gekocht hebben en natuurlijk de mensen die 
ze voor ons verkocht hebben. Hartelijk dank 
hiervoor.

Woensdag 21 november hebben we ’s avond 
een rondje bingo gespeeld. Het was erg gezellig 
en ontspannen. Veel gelachen en gepraat en 
een ieder ging met een prijsje naar huis. 

Woensdag 9 januari 2013 hopen we de 
nieuwjaarsreceptie te houden. Hier krijgt U 
ook nog een uitnodiging voor en vergeet dan 
niet dat U zich moet opgeven!

Op de woensdagmorgen is er in het 
Partycentrum gym voor de ouderen. De 
fysiotherapeute geeft hier les in. Kom er 
gezellig bij op deze morgen, de aanvang is 
10.00 uur. 

De open eettafel is in 2013: 7 februari, 14 
maart, 11 april, 16 mei, 13 juni, 12 september, 
10 oktober, 14 november.

Wij  wensen u een fijne winter en  
gezegende Feestdagen.

Het bestuur van het Ouderenkontakt



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



BinnenWerk 
van de Kerk
Terwijl de eerste nachtvorst 
alweer achter de rug is en 
de bladeren de Dorpsstraat 
een herfstlook geven, zijn 
we weer volop bezig met 
de voorbereidingen voor 
diverse BWK activiteiten. 
Activiteiten waarbij de gehele 
dorpsgemeenschap betrokken 
is. 

Fancy Fair
Dit was ook weer te merken tijdens de Fancy 
Fair waar we weer velen van u mochten 
ontmoeten. Er ging weer van alles over de 

toonbank. Van boeken tot snoep en van 
bloemen tot een kraam vol strijkkralen en 
natuurlijk de overbekende BWK burger. Ook 
de sjoelbakken zouden zelfs warm lopen door 
het fanatisme van de deelnemers. Want wie 
krijgt de eer om dames- of herenkampioen op 
zijn of haar naam te krijgen? Carla de Leeuw 
dacht om 0.30 uur als winnaar te kunnen gaan 
slapen maar ze werd om 01.30 uur alsnog door 
Marjan Meerkerk verslagen. Wie had gedacht 
dat er in onze brandweerman Johan de Hertog 
een echte sjoelkampioen schuil zou gaan? 
Hij speelde zijn eerste en laatste partij om 
’s nachts 01.55 uur en liet met een slordige 
130 punten alle anderen achter zich. En dit 
alles gebeurde onder het toeziend oog van 
de kerkbankzitters die 12 uur zouden blijven 
zitten. Een enkeling liet zich aflossen maar 
er waren er die het inderdaad 12 uur hebben 

volgehouden en ’s morgens om 08.00 uur de 
bank achter zich lieten.
Al met al mogen we terugzien op een 
geslaagde activiteit. We zijn u dankbaar voor 
uw betrokkenheid bij deze activiteit. Zonder u 
was dit alles niet mogelijk geweest. 

Pannenkoekenrestarant
En ja, we zijn weer druk bezig voor de komende 
maanden.  Wat hebben we zoal voor u op stapel 
staan? Als u dit leest is het BWK music event 
al achter de rug (17 november) en bereiden 
we ons voor op het BWK Pannenkoekenfestijn. 
Ja u leest het goed. We nodigen u uit om 
op vrijdagavond  30 november ons BWK 
pannenkoekenrestaurant te bezoeken en 
gezellig mee te eten. Zoals u weet staat 
BWK bekend om goed en goedkoop dus ook 
in ons BWK pannenkoekenrestaurant. U kunt 
voor € 7,50 en kids voor € 5,- genieten van 
overheerlijke pannenkoeken en de keuze is 
reuze bij BWK. Dus noteer het in uw agenda en 
neem deze kans om zo met het hele gezin of de 
hele familie te genieten van de pannenkoeken 
van uw keuze. En BWK zou BWK niet zijn als 
we niet zelf voor alles zouden zorgen. Ook 
hiervoor geldt “Verrassend verbindend”



Kerstkaartenactie
In de winkels zien we op diverse plaatsen 
de kerstartikelen alweer verschijnen. ‘Tja’,  
zeggen de mensen tegen elkaar: ‘dat komt ook 
steeds vroeger.’ Maar als je kerstkaarten wilt 
verzenden moet je er wel vroeg bij zijn want u 
weet Post.nl heeft het wel heel druk. En dat is 
waar. Wij als BWK willen u van dienst zijn. Wilt 
u voor kerst of oud en nieuw iemand verrassen 
met een kaartje, bespaar dan nu in deze dure 
maand op uw portokosten door uw verzending 
in Schoonrewoerd, Leerdam Zijderveld of Hei 
en Boeicop door de BWK postbezorgers te 
laten verzorgen. Voor maar € 0,30 worden 
uw wenskaarten bezorgd. U bespaart hier 
40% mee. Dus zoals gezegd BWK is goed en 
goedkoop. Voor meer informatie zie de huis 
aan huis flyer.

Kerstworkshop voor de groot en klein
Ik zou zeggen wees er snel bij want de eersten 
hebben zich al opgegeven. Op donderdag 13 
december  verandert het kerkelijk centrum 
in een Green Centrum, waar de geuren van 
dennentakken ervoor zorgen dat de mensen 
al in de sfeer komen. Vrijdagmiddag zijn de 
kinderen weer uitgenodigd om iets leuks te 
maken om mama of iemand anders mee te 
verrassen. Opgeven kan bij Anca 643357 of bij 
Nel 642111.

Typisch Hollands of zoiets
Weet u het nog van vorig jaar? Overheerlijke 
maaltijden zoals zuurkool, hutspot en 
boerenkool. ‘t Was echt typisch Hollands. Wat 
het dit jaar precies gaat worden weten we 
nog niet, maar we hebben alvast een datum 
gepland. Makkelijk voor ons en zeker ook voor 
u, zodat u deze datum vrij kunt houden. Zet 
op 18 januari 2013 maar in uw agenda: BWK 
maaltijd. We houden u op de hoogte.

Bij wie zweven ze niet in een keukenkastje of 
laatje. Spaarpunten van oa. DE, Het Stoepje, 
Rocks, de kaasboer enz. Ook deze kunt u 
inleveren bij Femke Eisinga 642572 of bij Joke 
de With 848121.

Stand van zaken
Het gaat bijzonder goed, en dat stemt ons 
tot dankbaarheid. Als we naar de financiën 
kijken gaat het echt de goede kant op. De 
vergunning wordt aangevraagd en dit zal naar 
verwachting 8-10 weken in beslag nemen. 
Zodra de vergunning  er is hebben we een 
vastomlijnd plan en gaan we eens rondkijken 
wat onze subsidiemogelijkheden zijn. Wat we 
hiervan kunnen verwachten weten we nog 
niet. Zoals we hebben aangegeven dienen we 
een startkapitaal van € 140.000,- te hebben 
en daar zijn we al aardig naar op weg; want 
met nog een bedrag van € 20.000,- te gaan 
komt het moment van start bouw wel aardig 
dicht in de buurt. Nog een paar acties en leuke 
giften en we kunnen aan de slag. Niet dat we 
dan achterover kunnen gaan hangen, nee 
BWK blijft want ook de rest zal betaald moeten 
worden. Anderzijds ook gelukkig want het zou 
toch wel erg stil worden zonder BWK.

Even terug kijken
Achteromkijkend worden we heel stil. Wie had 

2,5 jaar geleden kunnen bedenken 
dat er zoveel gedaan zou worden. 
Telkens terugkerende activiteiten  
zoals dorpsmaaltijden en Fancy 
Fair en nog veel meer. Mensen 
die zich tomeloos inzetten telkens 
weer. Maar ook u als dorpsgenoten 
willen we heel hartelijk danken 
voor uw betrokkenheid bij BWK. 
Het was en is ons verlangen dat 
BWK ook mensen aan elkaar weet 
te verbinden. Mensen die samen in 
één dorp wonen en elkaar tijdens 
BWK activiteiten ontmoeten en 
soms niet eens wisten dat ze samen 
in hetzelfde dorp woonden en met 
elkaar verbonden werden. BWK, 
binnenwerk van de kerk is een begrip 

geworden in ons dorp. Niet om sentimenteel 
te worden maar door alles heen hopen we dat 
u iets van liefde naar elkaar mag opmerken. 
Liefde van mensen onder elkaar maar bovenal 
de Liefde van God  die we als gemeente met u 
allen willen delen. Nogmaals heel, heel hartelijk 
dank voor uw betrokkenheid in de afgelopen 
jaren maar ook voor de toekomst.



25 september
Anna (Annie Alisha)
Dochter van Rijk en Inge van den Berg

31 oktober
Joël & Vajèn
Tweeling van Alex Leenen en Esther Haan en 
grote zus Roosmarijn

Geboren

12 september
Gert-Jan (Gerrit Jan)
Zoon van Jacco en Patricia Groenendijk

16 september
Evi (Eva Johanna)
Dochter van Nico en Dineke Kamp, zusje van 
Joas

5 oktober
Rosalin (Rooske Elizabeth)
Dochter van Jasper en Annelies de Bruijn, 
zusje van Rick.

Burgelijke stand



Getrouwd

25 augustus
Benjamin van den Berg & Marlijn Moors

(foto: Dianne van Tuijl Fotografie)
7 september
Anne Schipper & Janet Hovestadt

Ingekomen
• Marian v.d. Zeijden vanuit Everdingen woont 

nu op Kerkeland 17
• Jos Wesdorp vanuit Nieuwerbrug a/d Rijn 

en Suzanne van Dijk vanuit Arkel wonen nu 
Amaliastraat 17

• Suzanne Pruijsers vanuit Heicop woont nu 
met Robin Bogerd in de Amaliastraat 19

• Wim en Marieke Overkamp vanuit Vianen 
wonen nu Overheicop 18

• De heer W. van Holten vanuit Leerdam naar 
Kon. Julianastraat 33

Vertrokken
• Jeffrey de Leeuw van Overheicop 2 naar 

Culemborg.

Overleden
Cor de Leeuw (Cor van Moetie)
In de vorige Klepper schreef ik nadat Lena van 
Klei op 99-jarige leeftijd overleden was, dat 
Corrigie nu de enige was die nog in leven was 
van degenen die op een klassenfoto stonden.
Nu is Corrigie ook overleden. Ze mocht 100 
jaar worden. Ze is nooit getrouwd en woonde 
aan de Kalverweg op de plaats waar ooit de 
boerderij stond waar ze geboren is. Toen de 
boerderij werd afgebroken heeft Volker op 
deze plaats een rijtje woningen gebouwd 
waar Corrigje met haar zus een woning van 
bewoonde.

In de jaren ‘80 werd de 
kleuterschool afgebroken, 
deze stond recht tegenover 
haar woning. Op deze 
grond hebben wij woningen 
gebouwd. Bij het graven van 
de fundering stuitten wij op 
een nog vrij gave boomstam. 
Corrigie zag dit een zei: 
‘Deze boom stond voor onze 
boerderij. Ik weet het nog 
heel goed, toen ze deze boom 
omzaagden en de takken eraf 
waren, hebben ze de boom in 
de sloot getruuld.’ (‘Getruuld’ 
is een ouderwets woord voor 
gerold). In het boek van 
Schoonrewoerd 1880-1980 
staat een foto van de boerderij 
met de bewuste boom en een 
beschrijving van de familie de Leeuw.



29 september/10 november
Aart & Patricia Brouwer

5 oktober
Paul Mourik & Leonie Hekman

12 oktober
Krijn & Ingrid Keppel

Bikker

Kledingdepot
De familie ‘t Lam heeft een kledingdepot 
voor de stichting ‘Kom over en help’.

‘Kom over en help’ organiseert hulp-
transporten naar Oost Europa. Er is vraag 
naar goede en nog bruikbare kleding, 
schoenen, dekens en slaapzakken. Ook 
kinderwagens en rollators voor ouderen of 
gehandicapten zijn welkom.

Alles wat aangeboden wordt moet heel, 
schoon en goed verpakt zijn in stevige 
zakken of dozen die goed gesloten zijn. 
Het aangeboden materiaal komt goed 
terecht. De verspreiding in Oost Europa 
gaat via de plaatselijke kerken daar. 
Help ‘Kom Over en Help’ helpen!!

Familie ‘t Lam
Schaikseweg 64A, Leerdam
Telefoon nr. 0345-615935



 
 
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 



Het is herfst in Schoonrewoerd. De wind waait 
inmiddels door de (bijna) kale bomen. Koud, 
winderig, nat en troosteloos. Maar... we gaan 
richting de gezellige tijd. ’s Avonds is het al 
vroeg donker en als je door Schoonrewoerd 
rijdt zie je overal in de gezellige huiskamers 
kaarsen branden. Waarschijnlijk zit u nu met 
een kopje dampende koffie, thee of misschien 
wel chocolademelk op de bank of aan tafel de 
Klepper te lezen. Hier kunt u lezen wat zich 
in de afgelopen periode op de Noachschool 
heeft afgespeeld. 
Ik wens u vanaf deze plaats alvast een fijne 
decembermaand toe, met als hoogtepunt 
het feest van de geboorte van onze Redder 
en Heiland. Immanuël, God met ons!

Maja neemt afscheid
Zoals al aangekondigd in de vorige Klepper 
volgt nu een verslag van het afscheid van 
een van onze schoonmaaktsters Maja 
van Weverwijk. Na 28 jaar heeft Maja 
afscheid genomen van haar Noachschool. 
Natuurlijk hebben we dat niet ongemerkt 
voorbij laten gaan… Op maandag 22 
oktober hebben we op gepaste wijze 
afscheid genomen met een groot feest. ‘s 
Middags kwamen de leerlingen verkleed 
naar school. Versierd met theedoeken, 
afwaskwasten en plumeaus, verzamelden 
we op het schoolplein. Daarna gingen we 
over de brug naar het huis van Maja en 
Henny en haalden we Maja thuis op voor 
haar afscheidsfeestje. Een paar juffen uit 
de feestcommissie hadden een schitterend 
lied gemaakt over Maja. Samen met 
Henny is Maja toen alle groepen langs 
geweest, waar elke groep iets leuks had 
ingestudeerd. Maja en Henny moesten in 
elke groep puzzelstukjes verdienen. Om 

drie uur legden Maja en Henny als een hecht 
team van al die stukjes op de goede plaats 
en kwam er een foto van de Noachschool 
tevoorschijn. De cadeaus werden overhandigd. 
Toen de leerlingen naar huis waren hebben we 
als personeel afscheid genomen met een high 
tea. Heerlijk en gezellig. Tot slot hebben we 
Maja en Henny een zegenlied toegezongen en 
nogmaals bedankt voor al het werk dat ze voor 
de Noachschool hebben gedaan. 

Leerling-tevredenheidspeiling
Als school willen we graag weten wat ouders, 
leerlingen en leerkrachten vinden van de 
Noachschool. We peilen dit door middel van 
tevredenheidspeilingen. Elk jaar wordt een 
groep bevraagd op hun tevredenheid. Daarom 
is bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 deze 
maand de tevredenheidspeiling afgenomen. 
De volgende onderdelen komen in de peiling aan 
de orde: Algemeen, de lessen en de vakken, de 
groep, de juf en meester, de school, algemene 
tevredenheid en achtergrondgegevens 
(computergebruik, huiswerk en sport). Door 
ook goed naar onze leerlingen te luisteren 
kunnen we ons motto ‘Zorg voor iedereen’ nog 
meer ten uitvoer brengen. 



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



Volleybaltoernooi
Vrijdag 21 november was het volleybaltoernooi 
voor groep 8. We deden met 2 teams van 7 
spelers mee. We speelden in De Schildkamp in 
Asperen. De kinderen waren enthousiast. Ze 
hebben op het plein dankzij het mooie weer 
heerlijk kunnen trainen. Juf Janneke was weer 
zo enthousiast dat ze beloofde, als we eerste 
werden, naar de Mac te gaan voor een frietje. 
Het werd een geweldig toffe en gezellige avond. 
Er deden 24 teams mee aan het toernooi. Het 
team Noachschool 1 werd vijfde en Noachschool 
2 werd tweede. Wat een geweldige prestatie. 
Alle wedstrijden in de poule gewonnen en in 
een zinderende finale, na verlenging moesten 
we onze meerdere erkennen in het team van 
De open Poort uit Asperen. We vierden het 
resultaat dus niet bij de MAC, maar hebben op 
school heerlijk frietjes gegeten en afgesloten 
met een spelletje verstoppertje in een donkere 
school. Dit maakt ons werk zo leuk!

Dag van de leerkracht op 5 oktober
Vaderdag, Moederdag, dierendag en een dag 
later Dag van de Leerkracht. In eerste instantie 
lijkt het allemaal een beetje overdreven, maar 
ik vond dat ik op deze dag mijn juffen maar 
eens in het zonnetje moest zetten. Ik ben trots 
op mijn personeel; de gedrevenheid waarmee 
ze hun werk doen, de inzet die ze iedere dag 
laten zien en vooral de liefde voor het vak en 
voor de leerlingen van de Noachschool. Alle 
juffen kregen een ‘zonne’bloem. Een bloem 
die als de zon erop schijnt gaat dansen van 
plezier… Zoals deze bloem de zon nodig heeft 
om blij te zijn hebben de leerkrachten kinderen 
nodig om op te ‘bloeien’.  

Schoenmaatjes
Op woensdag 7 november 
hebben we op school 
Dankdag gevierd. Met 
elkaar dankten we de 
Heere voor alles wat we 
het afgelopen jaar hebben 
gekregen. Het thema 
was Dank de Schepper. 
Daarom zijn we op deze 
dankdag ook gestart met 
actie Schoenmaatjes. Op 
school groeide de stapel 
schitterend versierde 
schoenendozen snel. 
Als u dit leest zijn de
schoenendozen al onder- 
weg naar de kinderen 
aan het andere eind van 
de wereld. Mooi om onze 

overvloed te delen met anderen.
We begonnen deze speciale dag met het 
schoolontbijt. De leerlingen mochten deze dag 
zelf kiezen in welk lokaal ze hun ontbijt wilden 
hebben. Broertjes en zusjes, vrienden en 
vriendinnen, neefjes en nichtjes en kinderen 
uit de buurt zochten elkaar op en genoten 
van een heerlijk ontbijt. Nadat we samen 
opgeruimd hadden gingen de leerlingen naar 
hun eigen groep en startten de lessen. 

Mees Kees wordt wereldberoemd?!
Misschien heeft u er de laatste tijd wel over 
gehoord of gelezen. Er is een film gemaakt over 
de avonturen van Mees Kees. Nu ben ik zelf al 
jaren fan van de boeken van Mirjam Oldenhave. 
Niet alleen omdat de boeken Mees Kees heten, 
maar ook omdat ik bij mezelf veel herken van 
de Mees Kees uit de boeken. Al jaren hangt er 
een poster op mijn kamer van het boek ‘Mees 
Kees moet blijven’. Sinds deze week heb ik ook 
mijn eigen bordspel gekregen van een collega. 
Groep 7/8 heeft me opgegeven voor de Mees 
Kees verkiezing. Ze moesten de uitgeverij 
vertellen waarom hun Mees Kees de enige 
echte Mees Kees is. Dat hebben ze gedaan… 
De meest fantastische foto’s van de afgelopen 
vier (bijna 5) schooljaren werden opgezocht 
(soms schaam zelfs ik me een beetje…) en 
de meest fantastische gebeurtenissen werden 
opgeschreven. Alles ligt nu bij de uitgeverij. 
De leerlingen en de juf wachten in spanning op 
de uitslag van de wedstrijd. Voor mij is het dus 
ook afwachten of het wat wordt met de Mees 
Kees van Schoonrewoerd… 

Met vriendelijke groeten namens het team,
Kees de Korte, Directeur Noachschool



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Beste bewoners van Schoonrewoerd en 
omstreken,

We zijn al weer enkele maanden hard aan het 
werk op school. In die tijd hebben er allerlei 
activiteiten plaatsgevonden in de verschillende 
groepen. Ik noem er willekeurig een aantal:

• de feestelijke Kinderboekenweek
• de fijne Kerk – en Schooldienst
• het Schoolontbijt met heerlijke broodjes 

van onze eigen bakker van Klei
• excursies naar het bos (groep 1 t/m 4) en 

naar Fort Asperen (groep 7/8) 
• mooie voorstellingen van het Kunstmenu 

voor groep 1/2 en groep 7/8
• het spannende volleybaltoernooi van groep 

7 en 8 waarbij we 10e werden!
• de grote actie Schoenmaatjes van Edukans
• de prachtige presentatie van ons 

zendingsproject

Zendingsproject
Op donderdag 1 november was Irene Thomas 
namens Stichting vervolgde Christenen op 
onze school en heeft aan de hand van vele 
foto’s over haar werk in Kenia verteld. Het 
was soms best confronterend om te zien hoe 
de Masaï in Kenia leven en blij zijn met een 
gewoon bed of met een watertank naast het 
huis. Voor ons zulke normale zaken, maar 
voor hen een ongekende luxe. Maar ook het 
feit dat Irene aan deze mensen Bijbels mocht 
uitdelen en dat ze in de rij stonden om er één 
te ontvangen maakte indruk. 

De kinderen mochten daarna vragen stellen 
en daar werd goed gebruik van gemaakt. 
Na afloop was er gelegenheid eventueel wat 
sieraden of andere spulletjes te kopen die door 
de Masaï zijn gemaakt. Dat vond zoveel aftrek, 
dat Irene bijna door haar spullen heen was. 

In de hal hangt een grote 
thermometer waarop de stand 
van ons zendingsgeld is te zien. 
We zijn op het moment dat ik dit 
schrijf al ruim over de € 250,- 
heen. Begin december gaat 
Irene weer terug naar Kenia 
en zal daar onze hartelijke 
groeten overbrengen.

Enquête peiling behoefte kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en schoolkeuze
Wellicht bent u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen rond het stopzetten van de 
nieuwbouw van de Noachschool. De terugloop 
van het aantal geboorten in Schoonrewoerd 
heeft voor ons als scholen en kinderopvangwerk 
consequenties. 
Op bestuur- en directieniveau van beide 
scholen komen we regelmatig bij elkaar om 
hierover van gedachten te wisselen.
In deze Klepper vindt u een enquête om te 
peilen wat de behoeften zijn voor kinderopvang, 
buitenschoolse opvang (BSO) en schoolkeuze. 
Aan de hand van deze enquête kunnen we 
allen gerichter naar de toekomst kijken 
en daarop anticiperen. Graag een oproep 
aan alle bewoners die dit aangaat om het 
antwoordstrookje in te leveren: dit kan digitaal 
of gewoon afgeven op één van beide scholen. 

Verder treft u in deze Klepper voor de 
verandering heel veel foto’s aan van allerlei 
activiteiten. Op die manier krijgt u een kijkje 
in onze ‘keuken’, maar u bent uiteraard altijd 
van harte welkom om zomaar eens de school 

Nieuws van de Regenboog



 

 
 
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 

 



binnen te lopen en zelf te zien en 
te ervaren waar wij mee bezig zijn. 
Vanuit onze christelijke identiteit 
willen we een open en betrokken 
school zijn, waar we samen werken 
aan een warm ‘klimaat’ en kinderen 
uitdagen nieuwe dingen te ontdekken 
binnen hun eigen grenzen. 

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 

WWiillMMiidd
Bouw- en aannemingsbedrijf 

bouwen zonder zorg
Vrijblijvend offerte 

Nieuwbouw 
Verbouw 
Onderhoud 
Renovatie 

  

Willem  Middag 
06- 54278015 / 0345- 642325 

info@wilmid.nl  www.wilmid.nl



Herinneringen

Auto’s
Begin september was hier op Schoonrewoerd 
“Schoonrewoerd binnenste buiten”, hierbij 
stonden ook enkele oude auto’s opgesteld.
Het is alweer heel wat jaren geleden, toen 
we zijn gaan kijken bij het veer van Brakel en 
bij het veer van Culemborg. Aan de pont van 
Brakel kwamen ze kreunend de dijk op en bij 
het veer in Culemborg moest een vrouw buiten 
de auto de handrem aantrekken, zodat deze 
auto niet te hard de pont op zou rijden. Dat 
waren echt oude auto’s. We hebben het op een 
filmpje staan.

Molens
In september gingen we varen over de 
Alblas met de ouderen van ons dorp. We zijn 
ingescheept in Oud Alblas. In de verte zag je 
de molens van Kinderdijk. 
Op zo’n moment herinner ik me dan dat 
jaarlijks hier een groep wandelaartjes uit Oud 
Alblas en een groep uit Kinderdijk aan onze 
Vijfheerenlandentocht deel kwamen nemen, 
zodat wij ook jaarlijks in Oud Alblas en in 
Kinderdijk kwamen om een tegenbezoek te 
brengen. In Kinderdijk waren dan verschillende 
molens open die we dan gingen bezichtigen. 

Maar toen liepen we daar op de wegen en 
nu met die vaartocht zagen we alles van de 
andere kant. Was best interessant.

Ridderzaal
De derde dinsdag in september is het 
Prinsjesdag, dan leest de koningin de troonrede 
voor vanuit haar troon (stoel).
Ik herinner me nog goed dat we met een groep 
van de SIA op de stoelen van de Ridderzaal 
zaten als toekomstige kamerleden. We kregen 
een hele rondleiding met uitleg, we hopen dat 
er iets is blijven hangen bij de jongeren die 
toen mee geweest zijn.

Storm
Begin oktober kregen we de eerste najaarsstorm 
te verduren. Doordat er nog veel blad aan de 
bomen stond, zodat ze extra veel wind vingen, 
gingen er verschillende bomen om.
Dan herinner ik me nog goed dat we altijd 

wel een groepje kinderen bij elkaar kregen 
om juist dan langs zee te gaan lopen, als je 
die hoge golven op je af ziet komen en zo nu 
en dan schuimvlokken in je gezicht krijgt, en 
dan maar tellen, de 7e golf die is extra hoog, 
dan moet je zorgen dat je wat verder van de 
vloedlijn bent, je snapt wel dat er weinig met 
droge voeten thuiskwamen, maar wel koud.
We zijn zelf (m’n vrouw en ik) als vanouds ook 
een dag naar zee geweest, maar het stormde 
toen niet.
In de zomer gingen alle leden van de SIA wel 
mee, in de herfst hadden we toch altijd wel 

een sportief groepje, 
dat dat ook wel eens 
mee wilde maken.

Hei
Eind augustus hebben 
mijn vrouw en ik 
onze jaarlijkse tocht 
over de bloeiende hei 
gemaakt, deze keer 
in ’t Gooi. Nu niet 
fietsend maar lopend. 



Zonnebloem
Een bloem hoog boven ’t veld verheven
Wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer
De wind kwam over ’t land
Toen knakte haar steel en haar schoonheid ging verloren
Nog even en men vindt en kent haar standplaats niet meer

De zomer is vergangen, de winter is nabij. Maar bij ons in de 
tuin is dat nog niet te merken. Er staan bij ons begin oktober 
nog steeds bijzonder hoge zonnebloemen (4 mtr. hoog) volop 
in bloei.

Bikker

Dan herinner ik me nog goed dat we 
met een grote groep van de SIA over 
de hei gingen fietsen, we hadden een 
lange platte aanhanger waar 40 fietsen 
op konden staan en een kleine waar 18 
fietsen op konden en een paar busjes 
voor de kinderen.
Verschillende keren over de Ginkelse 
hei op de dag dat de oud-strijders uit de 
vlieftuigen sprongen met hun parachute 
en landen op deze hei wel een 50, een 
fascinerend gezicht, eind van de oorlog 
waren het een paar honderd die op 
deze hei landden, en dit doen ze nu nog 
jaarlijks ter herinnering, nog enkele 
echt oud-strijders, maar deze zijn nu 
ook in de 80 jaar, ze worden vervangen 
door jongeren.

Ja, met plezier kunnen we op al deze 
herinneringen terugzien, maar toch, 
ja toch met een beetje weemoed. Het 
bestuur van de SIA organiseert nu alleen 
maar jaarlijks de Vijfheerenlandentocht. 
Er waren te weinig leden die aan 
andere activiteiten wilden deelnemen. 
Voor mij nog niet te bevatten dat die 
schoolkinderen zo veranderd zijn dat ze 
weinig interessant vinden. Jammer.

Bikker
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Schoonrewoerd, november 2012 
 
Beste ouders/verzorgers en bewoners in Schoonrewoerd, 
 
Al een langere periode staat de situatie van het onderwijs en de kinderopvang in Schoonrewoerd 
in de picture. Het betreft o.a. de nieuwbouwplannen van de Noachschool, de opvang in de 
peuterspeelzaal in het gebouwencomplex bij de Noachschool en de in 2011 gestarte BSO  
(Buiten Schoolse Opvang) in het gebouw van de Regenboogschool.  
De peuteropvang en de BSO wordt verzorgd door SKCN. 
 
Momenteel staat de ontwikkeling van deze voorzieningen onder druk. 
De nieuwbouw van de Noachschool en de gymzaal komt in december in de raad ter sprake.  
Het voorstel is om de plannen voorlopig uit te stellen. Een belangrijke reden hiervoor is dat op 
grond van nieuwe prognosecijfers er een duidelijk minder aanbod van kinderen zal zijn. 
De daling van het aantal kinderen kan voor de voorzieningen van de scholen, de peuterspeelzaal 
en de BSO, gevolgen hebben voor de mogelijkheden en beperkingen. 
 
Daarom willen we een breed onderzoek doen naar de verwachtingen voor de komende jaren. 
Via bijgevoegde vragenlijst willen we zo volledig mogelijk in beeld krijgen voor welke kinderen  
van 0 tot 4 jaar er behoefte is aan opvang in Schoonrewoerd. 
Voor de BSO is er voor dit schooljaar de intentie om de opvang in ieder geval door te laten gaan 
op maandag, dinsdag en donderdag. Daarom hiervoor ook vragen voor kinderen van 0-12 jaar.  
Bij voldoende deelname zijn er zelfs nog meer mogelijkheden. 
 
Voor een goed beeld is een reactie van iedere gegadigde nodig. 
Als de reacties zo volledig mogelijk binnenkomen,  kunnen we ons een beter beeld vormen van de 
nabije toekomstverwachting en daar zo goed mogelijk op inspelen, ook i.v.m. de nodige 
voorzieningen. 
 
We vragen de ouders/verzorgers van de huidige (of toekomstige) Schoonrewoerdse kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar dringend uw reactie uiterlijk 19 december door te geven. 
U kunt het invulformulier  opsturen, bezorgen of mailen naar de bovengenoemde adressen. 
 
 
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
 
 
Namens de Noachschool,    Namens CBS Ichthus, locatie Regenboog, 
 
 
dhr. K. de Korte (directeur)    mw. C. van Reenen (locatieleider) 
 
 



 
 
Invulformulier betreffende gegevens over kinderopvang, behoefte BSO en keuze scholen. 
 
Naam kind:  
Adres + tel nr. 
geboortedatum:  
 
1)  Betreffende kinderen van 0 - 4 jaar en toekomstig schoolbezoek 
     I.v.m. het goed in beeld krijgen van de leerlingen die gaan instromen en zijn te verwachten. 
 
 
O Het kind wordt in principe aangemeld bij de Noachschool 
O  Het kind wordt in principe aangemeld bij de Regenboog 
O  Het kind wordt in principe aangemeld op een andere school 
O  De keuze is nog niet duidelijk.  
 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
2) Betreffende behoefte bezoek peuterspeelzaal 
 
O Het kind wordt in principe aangemeld bij de peuteropvang De Klimaap. 
O  Het kind wordt in principe aangemeld bij een andere peuteropvang. 
O De keuze is nog niet duidelijk.   
 
Opmerkingen:  
 
 
 
 
3) Betreffende behoefte Buiten Schoolse Opvang (voor kinderen van 0 t/m 12 jaar) 
 
Wil gebruik maken van de BSO: 

O zoals die is 
O als flexibelere opvang (bijvoorbeeld d.m.v. knipkaart) mogelijk is 

 
Wil gebruik maken van de opvang op 

O maandagmiddag 
O dinsdagmiddag 
O   woensdagmiddag 
O donderdagmiddag 
O  vrijdagmiddag 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
Dank voor uw medewerking. 
U kunt het formulier  uiterlijk 19 december opsturen, bezorgen of mailen naar onderstaande 
adressen. 
 
CBS Ichthus, locatie Regenboog    Noachschool  
Noorderwoerd 2      Kerkweg 3a 
4145 NV Schoonrewoerd     4145MP Schoonrewoerd 
0345-641990       0345642171 
regenboog@cbs-ichthus.nl     directie@noachschool.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  

november
30 november  Pannenkoekenfestijn, BWK

december
3 december 19:30-21:30 uur Tweede (van vier) repetitie koor kerstnachtsamenkomst, 

in de Lichtkring
6 december  Dialezing ‘Natuurschoon het jaar rond’ Jogchum Reitsma 

in de Schaapskooi
10 & 11 december  Kerststerrenverkoop jeugdclubs Gereformeerde kerk
11 december 20:00 uur Thema-avond fysiotherapiepraktijk: Medicatie en Bewegen
12 december  Kerstknutselmiddag, Activiteitencommissie DVS
12 december vanaf 16:00 uur Versieren van de kerstboom op het kerkplein
13 december  Kerstworkshop, BWK
14 december  Kerstworkshop voor de jeugd, BWK
15 december 9:00-13:00 uur Kerstmarkt Gereformeerde kerk, de Rommelschuur
19 december  Inleveren enquête scholen
19 december  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
20 december  Dialezing ‘Rondom het wad’Henk Tromp, in de Schaapskooi
24 december  Kerstnachtsamenkomst in de Hervormde kerk
29 december 9:00-12:00 uur Rommelschuur open

januari
12 januari 9:00-12:00 uur Rommelschuur open (tweede en laatste zaterdag van de maand)
18 januari  BWK maaltijd
23 januari  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
23 januari 20:15 uur Ledenvergadering Oranjevereniging, Kon. Julianastraat 12
31 januari 18:30 uur Lampionnenoptocht Oranjevereniging, start bij het Partycentrum

februari
27 februari  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd



  


