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Badmintonvereniging
Petra van Dieren

642141

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

Hersteld Ned. Hervormde Kerk
ds. L. Groenenberg
J. Vossestein, scriba

613924

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

CBS ‘Ichthus’, locatie Regenboog 641990
Caroline van Reenen, locatieleider
Damesgymnastiek
Ina den Hartog

641852

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Jan van Tilburg, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
Geuf Middelkoop
Edwin en Evelien ’t Lam
Jannie Abbel
Heidi Versluis

641438
642182
641758
643413
642175
641153

Activiteitencommissie
Carolien Burggraaf
Claudine Liefhebber
Leontine Verkerk

643375
569789
642495

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden

641751

Commissie Groen & Verkeer
Geuf Middelkoop

641758

EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

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

643669
642228

Marktcomité
Arie den Besten, marktmeester

641297

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

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
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
Rhode van Tol

519372

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 negenennegentig
Een prachtige uitgave van De Klepper ligt
weer voor u. Prachtig vanwege al die mooie
tekeningen uiteraard. Prachtig omdat dit
nummer toch de historie in gaat als De Klepper
met het programma voor de Kroningsdag.
We noemen het dit jaar nog Koninginnedag,
want we beginnen de dag uiteraard nog met
koningin Beatrix. In de loop van de dag gaat
de kroon over naar een koning. Volgend jaar is
de hele dag op een andere datum.
Er is ook aan dit nummer hard gewerkt onder
andere door de kinderen van onze scholen
om de voorplaat te ontwerpen. Er waren heel
veel mooie ontwerpen gemaakt. Het was dus
moeilijk kiezen, hoor! Uiteindelijk hebben we
voor de tekening van Frankje Vos gekozen.
Helaas is er maar 1 voorkant. We hebben een
aantal tekeningen weer IN De Klepper een
plaatsje gegeven.
Het oranjenummer is een voorjaarskrantje.
Maar dat voorjaar laat nog even op zich
wachten. Volgens het tuincentrum is de natuur
ruim zes weken achter. Toch gaan we ervan
uit dat de ergste koude nu achter ons ligt.
Wie de kou en de nattigheid niet snel zullen
vergeten is de groep van meer dan 30
vrijwilligers die op zaterdag 9 maart ons
SCHOONrewoerd SCHOON hebben gemaakt.
Volgens het weercentrum in De Bilt was het de
natste dag van maart. Uitgerekend op die dag
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trok die ploeg prachtige mensen op pad om al
het zwerfvuil langs de wegen te verwijderen.
Vuilniszakken vol! U leest een verslag in deze
Klepper. Zo maken we samen een prachtig dorp.
Maar het zo houden… lastig, kennelijk, langs
ons Kortgerecht liggen alweer blikjes, plastic…
De Natuur- en Vogelwacht houdt 27 april een
lentedag in en rond de Schaapskooi. Veel leuke
dingen om te doen en te bekijken. Hopelijk is
er zon en zeker weten is er gezelligheid!
In deze Klepper treft u twee stukken aan
geschreven door mensen die geïnspireerd
werden door een activiteit en/of door een zin
in een vorige Klepper. Prachtig is dat: dat iets
in ons eigen krantje aanleiding kan zijn voor
iemand om …te gaan wandelen, leest u maar.
Of om iets te gaan uitzoeken, daarover schrijft
Petra van Dieren: hoe zat en zit het met de
IJssterretjes en met de Hardrijders?
We maken kennis met het OiS, een initiatief
groep van ouders rond de zorgwekkende
ontwikkelingen van onze basisscholen. En we
leren Willem de Jong wat beter kennen: een
bezige man die nu wat vaker ’s avonds thuis is
en dat ook wel heel fijn vindt.
Dit jaar een heel bijzondere jaarmarkt: DE
TWEEHONDERD VIJFTIGSTE! Een prachtige
gelegenheid om bij te praten, de familie uit
te nodigen, plantjes uit te zoeken, een lekker
patatje te happen of een visje te verschalken.
Er is van alles te doen. U leest erover in deze
Klepper: activiteiten, tentoonstellingen, er
zijn prijzen te winnen en je kunt door een
professionele fotograaf een familieportret
laten maken. Dus echt uitnodigen al
die
oud-Schoonrewoerders
en
andere
belangstellenden.
Onze volgende Klepper is nummer 100.
PRACHTIG dat we al zo lang bestaan. We
hebben nog niet veel prachtige ideeën van u,
lezers, ontvangen voor dit bijzondere nummer.
Kennelijk hebben jullie alle vertrouwen in ons
dat we er iets PRACHTIGS van gaan maken…
We doen ons best, maar hebt u nog iets… geef
het aan ons door.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 100 is vrijdag 24 mei. Klepper
100 zal rond 14 juni worden bezorgd.

Pedicure & Schoonheidssalon
MARIEKE
NU OOK BIJ U AAN HUIS!
Uw voeten hebben heel wat te dragen,
verzorg ze daarom goed, maar vergeet
ook uw gezicht niet!
Bel voor een pedicure en/of
schoonheidsbehandeling
0345 - 641561

Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308 www.versluisoptiek.nl

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud
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Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

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

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

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

www.denbesten-woninginrichting.nl

Verslag SCHOONrewoerd HEEL SCHOON
Op zaterdag 9 maart hebben meer dan
30 enthousiaste vrijwilligers in en rondom
Schoonrewoerd keihard gewerkt om al het
zwerfvuil te verwijderen.
Via kennissen, e–mail en nieuwsbrieven werden
onze inwoners uitgenodigd om mee te doen.
Het aantal deelnemers was prima. Zo konden
we tenminste een eerste goeie schoonmaakklap
uitdelen. Vooraf zijn er 5 routes gemaakt. We
startten buiten de bebouwde kom om toe te
werken naar het dorp.
Route1: Vanaf de Schoonrewoerdse Diefdijk
vanaf de A2.
Route 2: Vanaf de eerste rotonde Schaikseweg
Route 3: Vanaf de Leerdamse Diefdijk – door
“het bos”
Route 4: Vanaf de rotonde einde Kortgerecht
Route 5: Vanaf Overboeicop “de kaai” - via de
provinciale weg
Het werd bijzonder gewaardeerd dat we door de
bewoners van koffie en gebak werden voorzien
als steuntje in de rug. Na afloop werden alle
deelnemers getrakteerd op frites met kroket
door Rien de Jong van het gelijknamige
transportbedrijf van de Diefdijk. Hij had zich
drie weken geleden enorm geërgerd aan het
feit dat “het er niet uit zag” rondom de kerk van
hersteld verband. Hij was dan ook supertrots
op deze groep vrijwilligers. Tevens zegde hij
toe volgend jaar te proberen om de jeugdclubs
van de kerk mee te laten doen. De koffie en
drankjes werden gesponsord door eetcafé De
Zwaan en Gerard Uppelschoten.
Jammer genoeg hebben we niet alle straten
kunnen doen. De Kerkweg richting “de Wiel”

is op zaterdag 16 maart alsnog gedaan. De
gemeente Leerdam heeft voorafgaand aan
deze landelijke opschoondag de straten binnen
de bebouwde kom aangepakt.
Het is niet normaal hoeveel zwerfvuil er in
de sloten en bermen wordt gegooid. Door
onze huisfotograaf Elize zijn honderden foto’s
gemaakt. Mogen we die eens laten zien op één
van de vergaderingen of bijeenkomsten van
scholen, kerken en of verenigingen? Onder de
deelnemers waren ook een paar enthousiaste
vissers. Een visclub heeft juist belang bij schoon
water. Ook zij hebben toegezegd om
volgend jaar weer mee te doen. We gaan
er vanuit dat er een sneeuwbaleffect
ontstaat. Heel veel mensen hebben
gezien dat deze vrijwilligers bezig zijn
geweest.
Door de wijnimporteur van BAREFOOT,
te koop bij Ad & Tineke’s dagwinkel is
voor alle deelnemers een flesje Merlot
ter beschikking gesteld om in het
weekend nog eens na te praten over
deze opschoonactie. De kinderen die
hebben meegedaan hebben allen een
stripboek van Donald Duck ontvangen.
Op zijn minst hopen we dat er minder wordt
weggegooid in de natuur. We hebben de
opdracht om een beetje fatsoenlijk met onze
omgeving om te gaan.
Volgend jaar zullen we zeker weer meedoen aan
deze landelijke actie. We hopen dan met nog meer
vrijwilligers het dorp te ontdoen van zwerfvuil.
Alle deelnemers en de sponsors worden
hartelijk
bedankt
namens alle inwoners
van SCHOONrewoerd
HEEL SCHOON.
Tot volgend jaar!
De commissie:
Dieter van de Water
Rien Bambacht,
Ad de Jong
Gerard Uppelschoten
Bas Middelkoop
Elize Verkroost
(foto’sgraaf)
Manon de Jong
website
www.schoondorp.
webnode.nl

Partycentrum Schoonrewoerd
Met:
i Het Dorpshuis
Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc.
i Partyservice
Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten.
We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet,
een BBQ of een diner.
i Verhuur Partybenodigdheden
o.a. taps, tenten, tafels, stoelen en serviesgoed.
Jan Harlaar
Kon. Julianastraat 22-24
4145 KM Schoonrewoerd
Tel: 0345-641463 Fax: 0345-641514

Hoe gezond is jouw mond?
Bezoek de praktijk op de dag van de mondhygiënist op zaterdag 20
april van 10.00 tot 16.00 uur. Neem een kijkje in de praktijk en krijg
gratis een mondzorgadvies!
20 april 2013: De dag van de mondhygiënist

Schaatsvereniging De VHL
Als ik dit stukje schrijf is het eind maart en
wenst iedereen dat het voorjaar begint. Toch
wil ik nog iets schrijven over de winter. Hiermee
wil ik reageren op het stukje: ‘Terloops gezien
en dit roept herinneringen op’. Dit stond in de
Klepper van februari geschreven door de heer
Bikker.
Ik ben daarom naar Heukelum gereisd en
ben het wezen vragen aan de secretaris van
de Schaatsvereniging de Vijf Heerenlanden
ook wel de VHL. Vanaf 1972 had je in het
district Vijf Heerenlanden 2 clubs namelijk:
de IJssterretjes en de Hardrijdclub. De
IJssterretjes
(kunstschaatsen)
opgericht
door mevrouw Verrips, mevrouw Zeeman en
mevrouw Van Gent trainde in Den Bosch en de
Hardrijdclub (langebaanschaatsen) opgericht
door de Heer Zeeman in Utrecht. Ze waren wel
met elkaar verbonden maar trainden los van
elkaar. Door de tijd heen zijn de IJssterretjes
gestopt en is de Hardrijdclub verder gegaan.
Deze vereniging bestaat nog steeds en heeft
een grote Jeugdschaats groep (±60 leden)en
een Trainingsgroep (±65 leden) die van oktober
tot half maart gaan schaatsen op ijsbaan
De Vechtsebanen te Utrecht. Er rijdt op de
zaterdagmiddag voor de Jeugdschaatsers een
bus die om 15.10u vanuit Heukelum vertrekt.
Daarna worden Leerdam, Schoonrewoerd, Heien Boeicop, Lexmond en Vianen aangedaan
om alle leden op te halen. En ze worden tussen
17.45u en 18.30u op diezelfde punten weer
afgezet.
Op de ijsbaan worden ze ingedeeld in een
groep en krijgen dan schaatsles op hun eigen
niveau. Aan het eind van het seizoen mogen de
schaatsers van de oudste groep ook een keer
een echte wedstrijd schaatsen. Er worden ook
leuke activiteiten georganiseerd. Zo komt er
rond 5 december altijd een Sinterklaas op het
ijs en is er in februari een heuse Elfstedentocht
op de ijsbaan van Utrecht. Als afsluiting wordt
er voor een diploma geschaatst. Altijd een
spannende belevenis. De leeftijd om te mogen
gaan schaatsen is 7 jaar t/m 12 jaar.
Later als je 12 jaar bent, kun je naar de
Trainingsgroep (±65 leden) en dan ga je ook
echte wedstrijden schaatsen. Je moet dan
alleen zelf naar de ijsbaan komen want er rijdt
dan geen bus. Vaak carpoolen veel leden met

elkaar zodat je toch op de ijsbaan kunt komen.
Je leert nog beter schaatsen en je traint om
steeds je eigen tijden te verbeteren. Daar kan
je jezelf weer plaatsen voor regio- en gewest
wedstrijden. Sommige leden plaatsen zich
zelfs voor de Baankampioenschappen op de
Vechtsebanen. Eens in het jaar strijden de leden
tegen elkaar op de clubkampioenschappen.
Er zijn verschillende categorieën namelijk:
Pupillen, Junioren, Neo Senioren, Senioren en
de Masters. De oudste Jeugdschaatsers die
overgaan naar de Trainingsgroep mogen dan
ook mee doen. Voor alle leeftijden is er plek.
Er zijn op verschillende dagen trainingsuren en
wedstrijden. Aan het eind van het seizoen is
er een feestmiddag voor de jeugdschaatsers
met snoep en limonade. Dan worden de
diploma’s uitgereikt. Er is een feestavond voor
de Trainingsgroep. Daar wordt onder het genot
van een hapje en drankje de clubkampioen
gehuldigd en de clubrecords uitgereikt. Altijd
heel gezellig.
Voor de jeugdgroep is het in maart afgelopen
en begint het nieuwe schaatsseizoen weer in
oktober. De Trainingsgroep heeft dan even
vakantie. In mei start het zomerseizoen.
Dan worden er skeeler-, hardloop-, fietsen krachttrainingen gegeven. Een heel
programma om zo de conditie op peil te hebben
voor de winter. Eind juni is er altijd een
trainingskamp. Dan gaan ze naar de ijsbaan
Thialf in Heerenveen voor het Zomerijs. Vaak
wordt er ook een kamp georganiseerd rond
een grote fietstocht zoals: Limburgs Mooiste
of Boogie’s Extreem.
Kortom het is een leuke gezellige fanatieke
vereniging die hier uit de buurt komt. Heeft u
na het lezen van dit stukje veel zin gekregen
om aankomende winter wat te gaan doen
en wil jij de nieuwe Sven of Irene worden?
Kom dan schaatsen.
Nieuwe leden zijn
altijd welkom. Er is ook een website: www.
schaatsverenigingvhl.nl daar kunt u lezen en
bekijken wat er zoal speelt in de vereniging.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
J van de Meyden
Kon Julianastraat 11
4161AH Heukelum
Tel: 0345-615131
Geschreven door: Petra van Dieren

Uitnodiging
tentoonstelling
Opnieuw wordt er tijdens de Schoonrewoerdse
markt, vrijdag 10 mei een tentoonstelling
georganiseerd in De Lichtkring van de
Gereformeerde Kerk – Dorpsstraat 48. Ook dit
keer hebben gemeenteleden hun enthousiaste
medewerking toegezegd om hun hobby ten
toon te stellen.

goed doel gaan, want ook voor elkaar zorgen
is een essentieel onderdeel van een goede
samenleving.
De opening van de tentoonstelling is donderdag
9 mei ná de kerkdienst op Hemelvaartsdag,
deze dienst begint om 9:30 uur. Op vrijdag
10 mei tijdens de Schoonrewoerdse markt is
De Lichtkring open van 9.30 tot 12.30 uur.
Ook wordt er dan geregeld een demonstratie
kantklossen gegeven met uitleg over hoe een
werkstuk tot stand komt. Zondag 12 mei na de
ochtenddienst vanaf ca 11:30 uur is de laatste
gelegenheid tot bezichtiging.
Nieuwsgierig geworden? De koffie en thee
staat deze dagen ook weer klaar. Van harte
uitgenodigd.

Diverse kantklos "kunst" werken zijn er te zien.
Een enthousiaste kantklosgroep is enkele jaren
geleden van start gegaan. Maaike DonatzBogerd heeft er o.a. aan deelgenomen. Dana
Blokland-Tetelepta, helaas in 2011 overleden,
was een stuwende kracht binnen de groep. Er is
werk van deze twee en andere kantklosdames
te zien. Het klossen van kant is een zeer
bewerkelijke techniek, die al eeuwen bestaat.
Kant is zeer kostbaar, en was daarom in het
verleden alleen bereikbaar voor de rijken.

Verder is er werk te zien van Trudi Middelkoop:
textiele vormgeving - schilderijen en objecten
op basis van handwerktechnieken en veel
uiteenlopende materialen. Dit heeft het thema
SAMEN. Op een luchtige manier worden
verschillende aspecten van de samen-leving
en het samen-zijn uitgelicht.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft de
breiclub 'de tikkende pennen' samen-gewerkt
aan een hartverwarmend object. Dit zal te
koop zijn, of worden verloot, dat is nog niet
bekend. De netto-opbrengst zal naar een

College van Kerkrentmeesters,
Ina Niebeek

Hartelijk bedankt !
Beste dorpsgenoten,
Door heel veel mensen is er intensief meegeleefd
met mijn vrouw Gerlinde en ons gezin, nadat
zij op 3 januari een hartinfarct kreeg. In het
ziekenhuis en daarna in revalidatiecentrum
De Hoogstraat is zij overstelpt met lieve en
bemoedigende kaarten. Ook thuis aan de
Dorpsstraat hebben we stapels kaarten en veel
bloemengroeten ontvangen.
Nadat mijn vader op 31 januari overleed, zwol
de stroom kaarten opnieuw aan.
Voor al deze en andere blijken van medeleven
wil ik u en jullie heel hartelijk bedanken. Het
heeft Gerlinde, de kinderen en mij goed gedaan
– en dat gaat nog steeds door.
Op 23 april hoopt Gerlinde definitief thuis te
komen uit De Hoogstraat, waarna een periode
van dagbehandeling start. Hoe vaak en hoe
lang weten we nu nog niet. Dat betekent ook
dat er, nadat er al een flink stuk van de weg is
afgelegd, nog een lange weg te gaan is. Het is
fijn te weten dat Gerlinde, de kinderen en ik op
die weg omgeven zijn door zoveel meelevende
dorpsgenoten.
Namens ons hele gezin
een hartelijke en dankbare groet,
Johan van den Berg, Dorpsstraat 46

Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, is het vertrouwde
adres voor thuiszorg in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Wij leveren een uitgebreid pakket thuiszorgdiensten.
De medewerkers zijn dag en nacht actief en bereikbaar.

DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS
VERZORGING EN VERPLEGING
DAGVERZORGING
ALARMERING
BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES
HULP BIJ DE HUISHOUDING

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

www.presentthuiszorg.nl

Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Open Vensters
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Lieffie

Saartje

Hallo, ik ben Denise .
Ik vind dieren leuk. Ik heb
twee konijnen, een heet Lieffie
en de andere heet Saartje.
Oma en opa hebben
lammetjes gekregen het zijn er
zes. Er zijn twee kleinere
lammetjes die krijgen de fles.
Daarbij mag ik helpen dat vind
ik erg leuk.
Ik geef dit door aan :Noëlle
Looien.
Groetjes ,Denise de With

Het wil nog niet erg lukken met het voorjaar op
dit moment. Achter glas met het zonnetje lijkt
het heerlijk, maar steek je neus naar buiten
en de ijzige, felle wind maakt dat je gauw
naar jas, muts en sjaal grijpt. Op het journaal
meldde men dat de griep ook maar niet over
wil gaan: echt, we hebben buiten-vitaminen en
zonuren nodig.
Het komt eraan, vast en zeker. Op 21 april
als er een excursie naar het Arboretum bij
Doorn wordt georganiseerd is de kans op
zon en wat warmte groter. En 28 april als de
excursiecommissie het Zouwegebied verkent
zijn we alle winterellende al vergeten. Wilt u
meer weten over de excursies, kijk dan op de
website: www.natuurcentrum.nl
In de Schaapskooi lopen de dia-avonden ten
einde. De plaatjes waar we zovele avonden van
hebben genoten gaan we nu buiten zelf weer
ervaren. U kunt uiteraard nog wel de expositie
van april en mei bekijken. Er hangen foto’s in
de Schaapskooi van Johan Elzenga. Het thema
is Afrika, een aanbevelenswaardige opwarmer
voor de zomer waar we zo naar verlangen.
Bent u dan toch in de Schaapskooi bekijk dan
ook de griendtentoonstelling (weer) eens in
de achterste zaal. Deze zaal is afgelopen jaar
helemaal opgeknapt en geisoleerd: het is er nu
goed toeven. Er hangen oude gereedschappen
en er wordt aandacht besteed aan het
griendlandschap wat zo bij onze streek hoort.
Ook wat er in de grienden leeft, rondkruipt
en –rent kunt u bewonderen. Leuk om met
kinderen te bekijken en hen te vertellen over
onze tradities.
27 april staat in het teken van de Lente. Het
is een feestdag waar met name voor de jeugd
heel veel wordt georganiseerd. Het thema van
de Lentedag is: Een tuin voor dieren. U vindt
heel veel informatie over planten, nestkasten,
onderkomens voor insecten. Ook is er veel voor
de tuin en de dieren te koop in de Schaapskooi.
Er wordt een excursie georganiseerd met een
gids in het gebied achter de Schaapskooi. Er
is van alles te knutselen en te doen. Wees
welkom vanaf 10.00 uur tot rond de klok van
vier.

PERSOONLIJK

HELDER

VAKKUNDIG

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

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

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

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

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

UITNODIGING
voor het
vragenuurtje
Uitnodiging voor het ‘Vragenuurtje’
van Dorpsvereniging Schoonrewoerd op
woensdag 15 mei a.s. van 19.30-20.30 uur
in Het Partycentrum te Schoonrewoerd
(kleine zaal)
Ook dit jaar willen wij alle inwoners van
Schoonrewoerd weer uitnodigen voor het
‘Vragenuurtje’ in Het Partycentrum te
Schoonrewoerd. Ook afgevaardigden van de
gemeente Leerdam zullen aanwezig zijn om
(zo mogelijk) uw vragen/wensen/problemen te
beantwoorden. Anders noteren wij deze vragen
en geven dit aan de betrokkene(n) door.
Onderwerpen waar u mogelijk wat meer over
zou willen weten, u moet dan wel zelf de
vragen stellen:
- Bouwplannen HOVO-terrein
- Situatie rond Noachschool/
Regenboogschool
- Speeltuin, speelvoorzieningen en
groenonderhoud
- Werkzaamheden rond Pr. Bernhardstraat,
Kon. Wilhelminastraat en Wilgenlaan
- Bushaltes
Maar heeft u andere vragen, opmerkingen
of wensen, schroom dan niet en stel ze op
woensdag 15 mei a.s.
De koffie staat voor u klaar!!
Na afloop van het vragenuurtje houden we de
ledenvergadering. En natuurlijk hopen we van
harte dat u ook daarbij aanwezig wilt zijn.
Tot ziens dus op 15 mei.

Stichting
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
De Lentefair
Zaterdag 2 maart is de verkoopmiddag van het
ouderenkontakt geweest. Het was gezellig, er
was van alles te doen voor jong en oud.
Er waren prachtige bloemstukken gemaakt,en
die werden goed verkocht. Ook was er de alles
prijstafel, de kindertafel en het rad van fortuin.
Verder was er lekkere soep en een broodje
hamburger.
De middag is succesvol verlopen. Alle mensen
die ons hielpen, spullen kochten, en natuurlijk
ook de sponsoren HARTELIJK DANK
Reisje
Het reisje is dit jaar op woensdag 5 juni.
Kris kras over de Veluwe komen we aan in
Hattum en terug via de Veluwe naar Harskamp.
Twee plaatsen waar u aangenaam zult verpozen
deze dag.
U krijgt voor deze dag nog een uitnodiging,
en u kunt zich opgeven bij een van de
bestuursleden. We hopen op een mooie dag.
De open eettafel is 16 mei, 13 juni, 12
september, 10 oktober en 14 november.
U kunt zich opgeven bij:
Frieda Verrips tel. 642076.
Op de woensdagmorgen is er ouderengym in
het partycentrum. Kom er gezellig bij op deze
morgen, de aanvang is 10.00 uur.
Hartelijke groeten
het Bestuur van het ouderen kontakt

Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Collecte Hersenstichting
Tijdens de collecteweek voor de Hersenstichting
in februari is het mooie bedrag van 390 euro
opgehaald.
Er zijn dit jaar 5 collectanten op pad gegaan.
Zij worden natuurlijk hartelijk bedankt voor
hun tijd en inzet! En u, natuurlijk wanneer u
ons ondersteund heeft met uw gift.
Wilt u volgend jaar ook een keer collecteren?
Neem contact op met:
Nel Versteeg de Stigter
de Bongerd 20, tel: 642293
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Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

1.
2.
3.
4.
5.

Faye van Arnhem

Naam:
Leeftijd: 17 jaar
Broers/Zussen: 1 broertje, Nick
Hobby’s: Winkelen, uiteten gaan & zumba
School: Koning Willem 1 College Den Bosch
Opleiding:
Front-office manager
6. Leukste vak op school: Spaans
7. Ik heb een hekel aan: Wachten
8. Mijn favoriete sport: Zumba
9. Ik kan geen dag zonder: Whatsapp ( Mijn telefoon dus )
10. Ik lust geen: Ik lust eigenlijk alles wel
11. Ik ben gek op: Mijn vriendje & Lasagna
12. Ik word kwaad als: Als iets niet gaat zoals ik wil & als
mensen liegen
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Ongeduldig
14. Mijn favoriete vakantie: Zon, Zee & Strand » Griekenland 
15. Mijn favoriete muziek: Beyoncé, Emile Sandé, Alicia Keys
enzovoort…
16. Mijn favoriete broek: Een spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: De Schoonrewoerdse markt
18. Dit wil ik worden: Ik heb nog geen idee
19. Dit moet anders in het dorp: Van mij hoeft niks anders,
maar misschien meer dingen voor jongeren?
20. Tip voor jongeren: Geniet van de kleine dingen in het leven
21. Volgende vragen aan: Charelle van Eck

KOM OVER EN HELP
Het is weer lente, tijd om de kledingkast na te zien?!
Wilt u aan uw/onze (verre) naasten denken?

Kleding die u kunt missen graag in stevige plastic zak of doos
verpakken en afgeven op onderstaand adres.
Zo helpt u Kom Over En Help.
Alvast bedankt namens onze (verre) naasten!
Kledingdepot: Kom Over en Help
Fam. G. `t Lam
Schaikseweg 64a, Leerdam
06-21215986

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

De wandeling: Spoorzoeken
U weet al lang dat ik graag wandel. Uiteraard
probeer ik daar ook anderen toe over te halen.
En soms lukt dat… Wandelen is heerlijk, samen
wandelen nog veel leuker en met een doel
wandelen is volgens sommigen het allerleukst.
Het volgende ingezonden artikel vertelt van
zo’n wandeling met een doel: spoorzoeken.
Het is een koude, maar zonnige zondag in
januari. Er ontstaat de behoefte om eens even
een frisse neus te gaan halen. Dus: achter de
computer om een leuke geocache uit te zoeken
en… Wat zegt u? U bent niet bekend met het
fenomeen geocachen? Dan leg ik dat eerst
even uit.
Geocachen
Geocachen is eigenlijk een modern soort
spoorzoeken. Je maakt een mooie wandeling
en je bent op zoek naar… doosjes. Op internet
(geocaching.nl of geocaching.com) staan
ontelbare plaatsen over de hele wereld, waar
mensen doosjes verstopt hebben. Zo’n doosje
bevat in elk geval een logboekje of –rolletje,
waar de vinder zijn naam en de datum kan
vermelden en soms zit er nog wat leuks in het
doosje, dat geruild kan worden.
De vindplaats van zo’n doosje (cache) wordt
aangegeven d.m.v. coördinaten die ingevoerd
moeten worden op een GPS. Er zijn verschillende soorten routes. Hele korte, waarbij de
cache direct op de plek van de coördinaten
gevonden wordt (zogenaamde: oppikkers)
en routes, waarbij je van coördinaat naar
coördinaat loopt en uiteindelijk bij de eindcache
uitkomt.Dit wordt een multicache genoemd.

Wij hadden op deze zondag wel zin in een
multicache en dan het liefst nog één met
wat geschiedenis erin. Na even speuren op
internet zagen we een mooie route in de
buurt van Schoonrewoerd, bij de Diefdijk.
Route uitgeprint, startcoördinaten ingevoerd
in de GPS en daar gingen we. We moesten
parkeren onderaan de dijk, naast de snelweg
bij een informatiebord. Volgens de beschrijving
moesten we hier iets met een vlag zoeken. Al
snel hadden we door wat de bedoeling was en
konden we er naar toe. Wat waren wij blij dat
het de afgelopen nachtjes al gevroren had,
want dat liep iets makkelijker door het gras.
Als al dat ijs water was geweest, hadden we
vast meteen al natte voeten gehad. Ook op
het informatiebord moesten we aanwijzingen
zoeken en dat duurde bij ons even voor we dat
voor elkaar hadden.
INFORMATIE (Bron: Wikipedia): In de loop van
de 13e eeuw was de wateroverlast zo groot,
dat maatregelen noodzakelijk werden. Het
grootste probleem was dat het rivierengebied
van oost naar west afliep - en loopt -, waardoor
de laagst gelegen polders in het westen al het
water van de hogere gronden in het oosten te
verwerken kregen. Om de polders hiertegen te
beschermen, begon men met de aanleg van
dwarskades. Deze lagen min of meer noordzuid gericht, tussen de grote rivieren in. In
1277 werd de Zouwe- of Bazeldijk aangelegd,
die het water dat uit de Vijfheerenlanden de
Alblasserwaard instroomde moest keren. Na
de aanleg van deze dijk nam de wateroverlast
in de Vijfherenlanden
uiteraard
sterk
toe.
Om te voorkomen dat
het water uit het oosten
de wateroverlast nog
langer zou versterken
richtten vijf belangrijke
edelmannen in 1284
een
heemraadschap
op. Het waren de heren
van Arkel, Ter Leede,
Everdingen, Hagestein
en Vianen. Aan deze
vijf grootgrondbezitters
dankt
het
gebied
zijn naam. Als eerste
maatregel legde men de
Diefdijk aan. Bij de bouw
is gebruik gemaakt van
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bouwen zonder zorg
Vrijblijvend offerte
9Nieuwbouw
9Verbouw
9Onderhoud
9Renovatie

 Huidverzorging en – verbetering
 DeÀnitief ontKaren  Make-up en Visagie
 Afslanken: Power Slim | Power Fit
SlimLine POD nieuw in Nederland

Meent 50 | 4141 AD Leerdam

Willem

Middag

06- 54278015 / 0345- 642325
info@wilmid.nl www.wilmid.nl

T 0345 72 49 05

E info@lapeausatin.nl W www.lapeausatin.nl

al bestaande (achter)kades van de polders
Oud-Schaik en Zijderveld (de Diefweg). Deze
werden met elkaar verbonden met behulp van
een nieuw stuk dijk door de polders Nieuw Schaik
en Kort Gerecht. Een gedeelte van beide polders
kwam daardoor buitendijks te liggen. Deze zo
ontstane 'buitenpolder', tussen de Diefdijk en
de Culemborgse Vliet, stond bekend als De
Geeren; zij behoorde tot het Land van Leerdam.
Een nieuw stuk dijk werd ook aangelegd
door de polder Goilberdingen langs de Lek,
waardoor de Diefdijk aansloot op de Lekdijk.
De Diefdijk was in eerste instantie een
vrij lage kade. In de loop der eeuwen
is de kade steeds verder verhoogd en
verzwaard. Daartoe groef men aan beide
zijden van de dijk klei af. Via smalle kaden,
die vanaf de dijk de polder inliepen, werd
de klei met kruiwagens aangevoerd. Deze
weggetjes zijn nog steeds zichtbaar in het
landschap. Door de kleiwinning langs de
Diefdijk ontstonden daar drassige laagten.
In 1809 kreeg de dijk, als onderdeel
van de Diefdijklinie naar een ontwerp
van Jan Blanken, zijn huidige vorm.
De Diefdijklinie is een samenhangend
stelsel van dwarsdijken tussen de Lek bij
Everdingen en de Merwede bij Gorinchem.

tussen 1815 en 1940. Aan de Diefdijk is
een twee meter dikke bunker doormidden
gezaagd waardoor je mooi zicht krijgt op het
achterliggende natuurgebied. Het laat zien hoe
de linie vroeger werkte.

Toen we alle antwoorden genoteerd hadden
op onze beschrijving en nog eens op het
informatiebord keken, zagen we het antwoord
gewoon staan. Niks zoeken dus… gewoon
goed lezen… ach ja. Snel verder nu naar het
volgende punt. Het is toch wel koud, ondanks
het prachtige zonnetje. We komen uit bij een
doorgezaagde bunker.

We lopen een stukje en komen uit bij de
waterkering. Er is hier een informatieplaquette,
waar we ook de nodige antwoorden vinden.
Wel jammer is het dat de informatie onder
het glas moeilijk te lezen is door de graffiti
die erop gespoten is. Volgens de beschrijving
moeten we nu iets op een bankje vinden. Maar
dan moeten we toch eerst dat bankje weten te
vinden. We aarzelen even bij een hek, moeten
we daar nu echt doorheen? Maar de kazemat
die we hiervandaan zien, schreeuwt er bijna
om om van dichtbij bekeken te worden.
Daarom passeren we het hek en lopen naar de
kazemat. Wat een apart, indrukwekkend ding
is dat toch. Je moet er toch niet aan denken
daar bepaalde tijd in door te moeten brengen.

INFORMATIE: De Nieuwe Hollandse Waterlinie
is een verdedigingslinie die loopt van Muiden
tot aan de Biesbosch. Bij oorlogsdreiging kon
het gebied onderwater worden gezet om zo de
vijand tegen te houden. De linie is aangelegd

Het antwoord op de vraag vinden we, maar
deze bunker is zo apart en het uitzicht zo mooi,
dat we hier even blijven staan. De koude wind
en nieuwsgierigheid naar de rest van deze
leuke multicache sturen ons al snel weer op
pad.

Via een glad en hobbelig paadje komen we dan
bij het bankje. Antwoord genoteerd en dan
kijken waar we nu heen moeten… hee… naar
de kazemat… waren we daar net ook al niet?
Tja... maar toen hebben we uiteraard niet op
het antwoord van de vraag gelet. Want we zien
nu pas dat er een vraag over is. Daarom maar
weer terug naar dat aparte gebouw.
Nu we antwoorden hebben, kunnen we
overgaan tot het uitrekenen van de coördinaten
van de eindcache. Net als de hele route levert

ook dit enig gepuzzel
op en na korte tijd
weten we de cache
op te diepen. In het
logboekje schrijven
we onze team-naam
en de datum en een
bedankje voor het
maken
van
deze
leuke cacheroute.
Tevreden
stappen
we daarna weer in
de auto. Weer een
cache gevonden en
meteen een stukje
geschiedenis rijker.
Lemcke-wandelaars

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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Nieuwsbrief april en mei
Ad en Tineke’s Dagwinkel
te Schoonrewoerd
Dagpas:
Meer dan 500 personen maken gebruik van de dagpas. U kunt sparen voor mooie cadeaus,
gratis bloemen of gebak. Geen pas: vraag erom in de winkel.

Openingstijden:
30 april: geopend van 8.00 uur – 10.00 uur
10 mei: Jaarmarkt geopend van 8.00 – 13.00 uur

Oranje - Kleurwedstrijd:
Haal in de winkel een mooie kleurplaat. Doe je best en win een mooie prijs.

Bezorgservice:
In Schoonrewoerd bezorgen we dagelijks de boodschappen gratis thuis. In de omliggende
plaatsen is de bijdrage in de kosten € 2,50

Taart van de maand:
In mei 2013 gaan wij weer iemand verrassen met de “DAGWINKEL TAART VAN DE MAAND”.
U bepaalt wie deze taart verdient. Heeft iemand iets bijzonders meegemaakt, een bijzonder
jubileum gevierd, of vindt U dat iemand, bijvoorbeeld een vrijwilliger, deze taart om welke
reden dan ook verdient: vul een nominatiekaart in de winkel of schrijf een briefje.

Kleurrijk wonen:
Maak gebruik van de spaarpunten als je een huis huurt van Kleurrijk Wonen. Vraag om
waardebonnen van onze winkel. Met de pas krijg je altijd 10 % korting op bloemen.

Supporter van schoon:
Wordt ook lid van www.supportervanschoon.nl

Na de verbouwing:
We zijn erg tevreden over de laatste verbouwing. Heel veel klanten maken gebruiken van de
Rabobank flappentap. Ook de mogelijkheid van extra pinnen bij de kassa voor ING klanten
wordt veel gedaan. Zo hebben we weer een belangrijke voorziening in ons dorp
gerealiseerd. Het aantal klanten is gestegen en daardoor de verkoop ook. Steeds meer
mensen maken gebruik van de mogelijkheid om brood te bestellen op een vaste dag. Een
keertje overslaan kan altijd.

Wijnen:
Voor alle soorten is de actie altijd: 11 + 1 gratis.
Graag tot ziens Ad, Tineke en meedenkers

Van nul tot vijfenzeventigduizend bezoekers
Deze maand krijgen wij de vijfenzeventig
duizendste bezoeker op Bezoekboerderij
Het Achterhuis. Vijftien jaar geleden zijn we
begonnen met bezoekers te ontvangen naar
aanleiding van de Boomplantdag. In 1998
vond die dag plaats bij ons op de boerderij.
Die dag zijn alle kinderen van groep 8 uit
Schoonrewoerd, Leerdam en Kedichem op de
boerderij geweest om mee te helpen om ruim
300 bomen en struiken te planten. Ook kregen
ze die dag een rondleiding over de boerderij.
Die dag waren er ook mensen van de gemeente
en van Gedeputeerde Staten aanwezig,
mensen van Den Hâneker en wij zelf. Toen is
het idee ontstaan om kinderen te laten zien
hoe die bomen en struiken zouden groeien en
hoe het op een boerderij is. We zijn daarna
begonnen met het geven van rondleidingen en

het ontvangen van schoolklassen.
Het eerste jaar hadden we ruim driehonderd
bezoekers. In de winter 1998/1999 hebben we
een cursus gevolgd in Reeuwijk over hoe je
gasten ontvangt en wat je allemaal met gasten
kunt doen op de boerderij. Daar hebben we
heel veel van opgestoken. Eind februari 1999
hebben we ons eerste kinderfeestje gehouden.
Dat was best spannend en reken er maar
op dat we die dag best met natte handjes
hebben rondgelopen. We hebben toen zelf
een foldertje gemaakt, nog handgeschreven
en vanaf dat moment begon het te lopen. Van
ruim driehonderd bezoekers het éne jaar naar
ruim tweeduizend bezoekers het volgende
jaar. We hebben ook een jaar gehad dat we

een paar maanden dicht moesten vanwege de
MKZ, maar na die tijd kwamen onze bezoekers
gelukkig weer terug. Ook hebben we een paar
keer een grote open dag georganiseerd die
goed bezocht werden. Ons bedrijfje breidde
zich steeds verder uit en naast kinderfeestjes
krijgen we ook andere soorten groepen zoals
schoolreisjes, familiefeesten, personeelsuitjes,
zoveel-jarige bruiloften, vrijgezellenfeesten,
opa en oma verjaardagen en vele soorten
verengingen.
Twee jaar geleden hebben we een nieuwe
bezoekersruimte gebouwd met een groot terras
waar het vooral in de zomer heerlijk toeven is.
Dit is een hele grote verbetering. We hebben
mooie, nieuwe toiletten en zijn ook nu bijna
geheel rolstoel- en kinderwagenvriendelijk.
En nu, na vijftien
jaar bezig te zijn met
bezoekers,
hebben
we
een
mijlpaal
bereikt. In de maand
april 2013 hopen we
de
vijfenzeventig
duizendste
bezoeker
te ontvangen op de
boerderij. We hadden
nooit gedacht dat we
dit aantal in deze jaren
zouden halen en we
zijn blij en dankbaar
dat we dit hebben
kunnen realiseren. We
hopen zeker nog vele
jaren verder te kunnen
gaan en ons bedrijf
door te geven aan onze opvolger die nu al met
ons meewerkt. Kijk voor meer informatie op
www.bezoekboerderij.nl

Hoe gezond is jouw mond?
Bezoek Mondhygiënepraktijk Schoonrewoerd
op de ‘dag van de mondhygiënist’ op zaterdag
20 april van 10.00 tot 16.00 uur. Neem
een kijkje in de praktijk en krijg gratis een
mondzorgadvies!

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

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

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

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

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Hallo dorpsbewoners, als we naar buiten kijken lijkt Koninginnedag nog ver weg maar als u dit leest
duurt het nog ongeveer twee weken. Zoals iedereen heeft gehoord via de media is het dit jaar geen
gewone Koninginnedag. Vandaar ook dat we geen gewoon programma hebben. We hadden al wel een
dagprogramma gepland, maar dat moesten we toch gaan aanpassen omdat er via de medioa veel te
zien en te horen is. We willen iedereen toch de mogelijkheid bieden om de troonwisseling te kunnen
volgen via tv en radio. Vandaar dat we een gezellig en toch ook feestelijk programma aan het eind van
de middag hebben. Nieuwsgierig wat het geworden is? Lees dan gauw verder!

Programma koninginnedag
8.00 uur Reveille
Om 8.00 uur staan er enkele muzikanten van “De Bazuin” uit Leerdam op onze kerktoren hun best te
doen om u wakker te blazen met de reveille. Wilt u hier goed van kunnen genieten dan raden wij u aan
even naar buiten te gaan. U bent dan gelijk goed wakker voor de start van deze feestelijke dag.
Hierna kan iedereen via de media alle gebeurtenissen volgen, dit is het programma:
10:00 uur: Koningin Beatrix doet formeel afstand
van de troon. In het Koninklijk Paleis
op de Dam in Amsterdam tekent zij de
officiële Akte van Abdicatie. Daarna is
Beatrix prinses der Nederlanden en is
Willem-Alexander koning.
10:30 uur: Prinses Beatrix en Koning WillemAlexander houden een toespraak op
het balkon van het paleis op de Dam.
Ook koningin Máxima is daarbij. Na
de toespraak zullen kroonprinses
Catharina-Amalia, en de prinsessen
Alexia en Ariane ook op het balkon
verschijnen.
14:00 uur: Willem-Alexander wordt in De Nieuwe
Kerk beëdigd en ingehuldigd als Koning. Dit gebeurt tijdens een verenigde vergadering van
de Eerste en Tweede Kamer, waarbij Koning Willem-Alexander een toespraak houdt. Ook
zweert hij trouw aan de Grondwet en belooft hij het koningschap getrouw te vervullen. De
Kamerleden kunnen daarna de eed of belofte aan de nieuwe koning afleggen.
16.30 uur Versierde fietsoptocht
Omdat we geen aubade hebben willen we het dorp toch een feestelijk tintje geven.
Dus nodigen we iedereen uit om met een mooie fiets naar Het Partycentrum te
komen om achter De Bazuin een rondgang door ons dorp te maken. Hoe mooier
je fiets, hoe beter want als je jouw fiets mooi versiert win je misschien wel een
leuke prijs! Je mag naast je fiets ook jezelf mooi verkleden, dan wordt het een
hele mooie optocht. Dus doe je best om er een mooie optocht van te maken! Voor
degene die niet meedoen, kijken langs de weg is ook leuk. Misschien heeft u dan
al een idee wie er met de prijs vandoor gaat maar dat vragen we toch echt aan
een jury. Wilt u weten wie er heeft gewonnen, komt u dan naar het Partycentrum.

17.00 uur
BBQ
Om deze dag feestelijk en gezellig met elkaar af te sluiten, nodigen we u van
harte uit voor een BBQ in Het Partycentrum. We ontvangen u graag met een
Oranjebitter om te kunnen proosten op onze Koning. En om met elkaar het
Wilhelmus te zingen.
U kunt dan gezellig met elkaar drinken en bijpraten onder het genot van een
lekker stukje vlees wat voor u gegaard wordt op de BBQ. En vergeet niet te
genieten van een stokbroodje met kruidenboter en een heerlijke salade! Ook
is er aan een nagerecht gedacht. En dit alles voor een klein prijsje van € 5,- per
persoon en voor de basisschoolkinderen vanaf 6 tot 12 jaar voor € 2,50.
De vloeibare versnaperingen zijn voor eigen kosten maar die kunt u gezellig
nuttigen aan de bar bij Het Partycentrum. Om de sfeer te verhogen krijgen we
een gezellig muziekje op de achtergrond van onze Schoonrewoerdse DJ’s Frank
en Bastiaan. Zij draaiden ook vorig jaar bij de beachvolleybal en maakten er zo
een gezellige middag van. Voor de kleintjes is er een springkussen en wordt er
geschminkt.
Dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezellig avondje met elkaar. Wilt
u komen BBQ-en lever dan onderstaand strookje in bij Ad de Jong in de opgave
emmer of bij Sjaak en José Brouwer, Kalverweg 15 te Schoonrewoerd. Het
betalen is bij binnenkomst en we stellen het op prijs als u voor zondag 28 april
laat weten of u komt. Dit in verband met de voorbereidingen.
We hopen op een gezellige avond voor
jong en oud, dus tot 30 april!!

Wij willen op 30 april komen BBQ-en!!
Naam:
Adres:
Aantal volwassenen vanaf 13 jaar (€ 5,-):
Aantal kinderen van 6 tot 12 jaar (€ 2,50):

personen
personen

Inleveren bij Ad de Jong in de opgave emmer
of bij Sjaak en José Brouwer, Kalverweg 15, Schoonrewoerd in de brievenbus.

Ouder Initiatief Schoonrewoerd (OiS) stelt zich voor
In navolging van de landelijke ontwikkelingen,
merken we ook in Schoonrewoerd dat de
leerlingenaantallen
op
de
basisscholen
teruglopen. Het heeft tot gevolg dat de
nieuwbouw van de Noachschool voorlopig
van de baan is. Tevens heeft het bestuur en
directie van de Regenboog gecommuniceerd
een afbouw van de Regenboog te overwegen.
Veel ouders stellen zichzelf de vraag welke
gevolgen dit heeft voor hun kind(eren) en
de basisscholen in Schoonrewoerd. Om dit in
gezamenlijkheid te onderzoeken hebben we
het Ouder Initiatief Schoonrewoerd opgericht.
We hebben al veel reacties gekregen wat ons
sterkt in ons streven om de faciliteiten in ons
mooie dorp voor de jeugd te behouden.
In de week voor Pasen hebben de schoolhoofden
van de Noach en Regenboog namens het Ouder
initiatief onderstaand schrijven verspreid onder
de ouders.
“Aan alle ouders van Schoonrewoerd met toekomstige- basisschoolleerlingen
In ons dorp leeft het verlangen naar één
christelijke basisschool waar alle kinderen met
plezier naar school gaan en waar alle ouders
zich welkom voelen.
Er leven over en weer allerlei vooroordelen
over beide scholen. Wij trekken ons dat aan
en hebben een platform van ouders opgericht
met als doel elkaar beter te leren kennen
zodat er een helder en waarheidsgetrouw
beeld van de huidige scholen te krijgen is. Op
deze manier krijgen ouders de ruimte om een
weloverwogen keuze voor hun kind te maken.
We gaan ervoor dat de kinderen in ons dorp
op een natuurlijke manier met elkaar kunnen
opgroeien.
We gaan ervan uit dat alle ouders dit gesprek
met ons op een open en eerlijke manier willen
aangaan. De werkgroep is bijna compleet.

De volgende keer willen we ons graag aan
u voorstellen. Wilt u, als ouder, met ons
meedenken en praten dan horen we dat graag!”
Namens het Ouder initiatief Schoonrewoerd,
• Lenie Bogerd, moeder van Nicole (groep 5)
Noach
• Anneke Panela-Drijver, moeder van Luca
(groep 5) en Giorgia (groep 1) Noach
• Geke de Vos, moeder van Milan (groep 4)
en Ramon (groep 2) Regenboog
• Mischa Vos, vader van Anne-Fleur (groep 4)
en Frankje (groep 2) Regenboog
Adviserende leden:
• Johan Roeland, vader van Ole (groep 5) en
Mayte (groep 1) tevens MR lid Noach
• Jannette van der Veen, moeder van Lena
(groep 4), Maureen (groep 1) tevens MR lid
Regenboog
Meer informatie over onze activiteiten volgt op
www.oischoonrewoerd.nl.
Wilt u het Ouder Initiatief blijven volgen,
dan kunt u zich aanmelden voor onze
nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar:
o.i.s@outlook.com
Als u samen met ons onder dit initiatief de
schouders wilt zetten, dan vernemen we dat
natuurlijk graag.

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

r

1. Naam: Willem de Jong
2.
3.
4.
5.

Adres: Kon. Wilhelminastraat 4C.
Geboortedatum: 1 september 1928.
Geboorteplaats: Zijderveld.
Beroep: voorheen fruitteeltarbeider, vanaf
1988 met de VUT en vanaf 1993 geniet ik
van de AOW/pensioen.
6. Getrouwd met: Willy Schaap.
7. Kinderen: drie: twee zoon Bart en Adriaan
en een dochter Dieneke.
8. Huisdieren: geen.
9. Hobby's: bloementuin.
10. Leuk in uw werk: veel alleen gewerkt,
dus een vrij leven.
11. Iets wat u vervelend vindt aan het
werk: veel wind tijdens het spuitwerk in
de boomgaarden.
12. Lievelingsmuziek: Christelijke muziek.
13. Favoriete lectuur/boeken: Christelijke
lectuur en dagelijks de Bijbel.
14. Doet u aan sport, zo ja welke sport:
Nee.
15. Lievelingseten: gewone Hollandse pot en
ook wel rijstgerechten.
16. Mooiste auto: geen speciale voorkeur,
heb geen rijbewijs.

17. Mooiste/leukste vakantieland: ik ben
nooit naar het buitenland geweest voor
vakantie.
18. Favoriete
vakantiebesteding:
wat
lezen, wandelen, uitrusten.
19. Wat vindt u van de politiek: bezorgd over
de ontwikkelingen waarbij geen rekening
wordt gehouden met Gods geboden.
20. Welke krant leest u en waarom juist
deze: Reformatorisch Dagblad, omdat het
een Christelijk dagblad is. Vanaf het eerste
nummer ben ik al abonnee.
21. Hoe bent u in Schoonrewoerd terechtgekomen: vanaf 1952 heb ik gewerkt bij
Bakker & Brouwer. In 1978 zijn we van
Zijderveld naar Schoonrewoerd verhuisd.
22. Wat doet u/betekent u voor Schoonrewoerd: ik ben bijna 25 jaar ouderling
geweest en 25 jaar voorzitter van de
Zendingscommissie.
23. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: best
veel mooie natuur rondom Schoonrewoerd,
maar vanaf de Dorpsstraat gezien vind ik
de Hervormde pastorie en kerk prachtig!
24. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
tot voor kort het stukje grond (oude aula)
achter de oude school.
25. Wat mist u in Schoonrewoerd: er is
genoeg beschikbaar voor het dagelijks
leven. Ik mis eigenlijk niets.
26. Leuk aan Schoonrewoerd: dat we hier
al meer dan 30 jaar met veel voldoening
wonen.
27. Wat vindt u vervelend en waarom:
er is voor mij niet veel te noemen wat ik
vervelend vind.
28. Waar bent u trots op: op mijn kinderen;
ze hebben allemaal een goede plaats
ontvangen in de maatschappij.
29. Waar heeft u spijt van: 30. Wie bewondert u het meest en
waarom: mensen die veel voor een ander
doen en als het nodig is voor de naasten
klaar staan.
31. Wat is uw hartenwens en waarom: dat
alle mensen van het dorp de Heere Jezus
leren kennen en in Hem geloven en door
middel van zending wereldwijd.
32. Voor het laatst gehuild: weet ik niet
meer, maar wel tamelijk gevoelig voor wat
emotie.

33. Leukste jeugdherinnering: de zomervakantie, de eerste jaren drie weken, later
vier weken. Mijn vader helpen met aardappelen rooien. Ik telde de uren in het
schoollokaal af, zodat ik weer fijn naar het
bouwland kon.
34. Droomvakantie: geen plannen meer om
op vakantie te gaan.
35. Wie wilt u nog eens ontmoeten: weet
geen persoon te noemen, waarvan ik zeg:
“Wat zou ik die graag ontmoeten”.
36. Waar maak u zich boos over: ik ben
eigenlijk weinig echt boos.
37. Waar bent u blij mee: dat we op hoge
leeftijd nog samen zijn.
38. Waar heeft u moeite mee: met de steeds
toenemende lichamelijke beperkingen.
39. Welke hoop koestert u: dat we nog wat
tijd mogen ontvangen voor elkaar en onze
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
40. Goede eigenschap: het lijkt mij niet zo
geschikt voor publicatie hoe goed men het
wel doet.
41. Slechte eigenschap: toch wel een beetje
eerzuchtig.
42. Waar voel u zich het meest bij
betrokken: vrouw en kinderen. In breder
verband voel ik me nauw betrokken bij
kerk en zending.
43. Waar maak u zich het meest zorgen
over: de steeds verdergaande verlating
van Gods geboden.
44. U wint 1 miljoen euro; wat gaat u
ermee doen: het zal me zeker niet
overkomen dat ik die ontvang, maar zou
het toch zo zijn; het lijkt me geweldig om
zoveel te hebben om hulp te bieden in de
enorme nood die er is in de wereld.
45. Gouden tip voor de Klepper: heel zinvol
al die dorpsberichten, daarom moet u
zeker doorgaan met de Klepper.
46. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van u weten: de meesten
kennen mij wel en weten genoeg van mij.
47. Wat zou u direct aanpakken als u een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn:
proberen geld vrij te maken voor betere en
meer gladheidbestrijding zodat de oudere
dorpsbewoners na sneewval ook op straat
kunnen komen.
48. Vraag van Cornelis van de Kraats (50
vragen vorige keer): Hoe is het om nu
geen actief kerkenwerk meer te doen?
Alles heeft een bestemde tijd. Ik heb er
volledig vrede mee dat er een einde is
gekomen aan de jarenlange dienst voor

kerk en zending. Het is heel fijn om, met
name, de avonden thuis te kunnen blijven.
49. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Ad Verkerk.
50. Welke vraag moeten wij van u aan deze
persoon stellen: welke impact heeft het
op je om je huis te koop te hebben staan
maar er geen koper voor te vinden.

De
Rommelschuur
De Rommelschuur op Overheicop 1 is nog
steeds iedere tweede en laatste zaterdagmorgen van de maand open van 9.00–12.00
uur.
Er is een wisselend aanbod van tweedehands
artikelen. De artikelen worden vantevoren
gesorteerd zodat alles in goede staat is.
De ruime stellingen in de schuur zorgen
ervoor dat alles overzichtelijk uitgestald kan
worden. De kledinghoek krijgt steeds meer
aandacht. Het is zeker de moeite waard om
hier te komen kijken. De boekenschuur is
ook rijk gesorteerd, alles op schrijvers en op
verschillende onderwerpen. In beide schuren
staat de koffie klaar.
De Rommelschuur is ook op vrijdag 10 mei
tijdens de jaarmarkt geopend van 9.00 –
13.00 uur. Er is een koffieterras waar u tijdens
de drukte even heerlijk kunt uitrusten of een
praatje maken met b.v. een oude bekende
of een familielid die u al een poos niet hebt
gezien. Bij de koffie is zelfgebakken taart en
cake verkrijgbaar.
Heeft u zelf spullen die u niet meer gebruikt,
dan kunt u ze bij ons brengen op de tijden dat
we geopend zijn. Kunt u het zelf niet vervoeren
dan graag even bellen met Gerrit Middelkoop
tel. 0345-642198. De opbrengst van De
Rommelschuur is voor de Gereformeerde Kerk
en voor goede doelen.
Let op: Op zaterdag 11 mei zijn we gesloten.

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

ACTIE!

€59.95

vanaf

Graag tot ziens in onze
nieuwe winkel

PVC + EGALISEREN +
LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

EEN
NIEUWE
PVC
VLOER

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

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

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

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

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

vraag in de winkel naar de voorwaarden

x
x
x

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

TE HUUR

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

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

Via ons boeken: met korting!!!!

Gelukkig zijn de kinderen,
Die naast een handelingsplan
Echte aandacht krijgen
Gelukkig zijn de kinderen,
Die op school zitten
Waar meesters en juffen hen zien
Als Godsgeschenk
Een greep uit wat er op de Noachschool
allemaal gebeurde in de afgelopen periode.

Zoals in iedere Klepper ook deze keer een
bijdrage van de Noachschool.
Na een lange koude winter zit het voorjaar
dan toch echt in de lucht. Wat hebben we
genoten van de winter! Sneeuwdekens over
Schoonrewoerd, schitterende natuur bij de
Wiel, sleeën van de dijk en de schaatsbaan
en Elfstedentocht op de sloot naast de school.
Nu is de tijd voor warmer weer aangebroken.
De lampjes langs de sloot liggen inmiddels
weer droog op zolder, de bomen lopen uit, de
ooievaars bouwen nesten en broeden alweer
op school en het schoolhuis. Nieuw leven!
Het hele jaar rond werken we met elkaar op
de Noachschool; Zomer, herfst, winter, lente
en weer zomer. Met elkaar werken we aan het
welbevinden (geluk) van de leerlingen; met
plezier naar school gaan, inzet van iedereen
om Zorg voor Iedereen te bieden. Dit omdat
wij als betrokkenen, leerkrachten en directie
ons ervan bewust zijn dat we omgaan met de
‘Parels in Gods hand’. Dat maakt ons werk zo
bijzonder!
Het volgende gedicht vond ik zo treffend dat ik
het u als lezer niet wil onthouden.
Gelukkig zijn de kinderen,
Die zonder angst
Naar school gaan.
Gelukkig zijn de kinderen,
Die zonder hoge cijfers
Zich geaccepteerd weten.
Gelukkig zijn de kinderen,
Die ondanks zichzelf
Zichzelf mogen zijn.

Open morgen en aanmeldingsavond
voor nieuwe kleuters
Op woensdag 13 februari was de open
morgen voor nieuwe kleuters. We kijken
terug op een geslaagde morgen. De nieuwe
ouders ‘proefden de Noachschool’. Juf Carola
had een film gemaakt over een morgen in
de kleutergroep. Daarin was te zien dat de
kleuters tijdens het spelen al heel veel leren:
letters met de lettermuis, plannen met het
activiteiten-(plan)bord, woorden in de kring
en moeilijke nieuwe woorden aan de hand van
vertelplaten en voorwerpen bij de thema’s.
Natuurlijk hebben we de nieuwe ouders en
(nieuwe) kleuters ook een rondleiding door
de school gegeven. Leuk om te zien dat de
leerlingen die al bij ons op school zitten vaak
de nieuwe kinderen kenden. We namen we
een kijkje in alle groepen, van de kleutergroep
tot aan de grote jongens en meiden in groep
7/8. Ook de Dolfijngroep, u weet wel de groep
voor (meer) begaafde leerlingen, hebben
we ‘in werking’ gezien. Een aantal leerlingen
werkten aan hun cursus Italiaans of Spaans
en anderen werkten aan hun opdracht op de
computers in het computerlokaal. Op dinsdag
19 februari was de aanmeldingsavond. Voor
het nieuwe schooljaar kregen we tot nu toe 14
nieuwe leerlingen. Ook dit jaar komen weer
kinderen van buiten de gemeentegrens naar
de Noachschool. Heeft u de aanmeldingsavond
gemist, maar wilt u uw kind opgeven op onze
school, neemt u dan even contact op met de
school op telefoonnummer 642171.
Ouders nemen een kijkje in de klas
Op donderdag 7 maart was het feest op school.
Heel veel ouders, opa’s en oma’s en ooms
en tantes kwamen een kijkje in de groepen
nemen. Gewoon bij de kinderen aan de tafel
aanschuiven en samen de les meemaken.
Moeders aan het rekenwerk, een taalactiviteit,
luisteren naar een Bijbelverhaal en samen
zingen. Er waren drie rondes georganiseerd,
zodat de ouders echt bij al hun kinderen in de

klas konden kijken. De leerlingen vonden het
geweldig dat ze samen met hun ‘gast’ hun werk
konden maken en dingen konden uitleggen
over hoe het er op onze school aan toe gaat.
Na afloop hebben we met elkaar thee en koffie
gedronken en de belevenissen uitgewisseld.
We kijken terug op een geslaagde morgen.
Er is veel veranderd ten opzichte van vroeger,
maar de meeste ouders zijn toch een beetje
jaloers op hun kinderen, omdat ze nu niet
meer op school zitten. School is leuk!
Cito
In de afgelopen periode zijn in alle groepen
Cito toetsen afgenomen. De Cito toetsen
zijn methode-onafhankelijk en geven de
leerlingen en de school een goed beeld van
de ontwikkeling van de individuele leerling,
de groep en de school. In groep 8 is de Cito
eindtoets afgenomen. Inmiddels hebben alle
leerlingen hun resultaat binnen. Als school
scoren we goed, zelfs boven de verwachte
score. We zijn dus super trots op onze achtste
groepers. De meeste leerlingen van groep
8 hebben inmiddels ook een nieuwe school
gekozen, waar ze volgend jaar naar toe zullen
gaan. De komende periode moet nog wel veel
werk verzet worden om de leerlingen goed voor
te bereiden op de nieuwe school. Ook kijken we
uit naar veel leuke activiteiten; de projectweek
met een excursie, de koningsspelen, de
musical en natuurlijk het schoolkamp in Burgh
Haamstede. We hopen er met elkaar een
onvergetelijk jaar van te maken, dat nog lang
in ons geheugen zal blijven.
Project Koninklijk
In de volgende Klepper hoop ik u allen verslag
te doen van onze projectweek, inclusief
Koningsspelen, die gehouden wordt van 22 tot
en met 26 april.
Boomfeestdag
Op woensdag 20 maart deden we mee aan de
boomfeestdag. De leerlingen van groep 7 en
8 gingen op Het Hazenblok in Schoonrewoerd
bomen planten. Toen we met elkaar naar
de plaats van handeling liepen sneeuwde
het! We, de 29 leerlingen, juf Janneke en
ondergetekende, lieten ons er niet van
weerhouden de handen uit de mouwen te
steken. Nadat Geuf Middelkoop ons uitleg
had gegeven over de Sierkers pakten we de
scheppen ter hand en gingen aan het werk.
De laatste boom pootten we met elkaar. Als
dank kregen alle leerlingen een appel en ook
een kruisbessenstruik om zelf in de tuin te
poten. Daarna vertrokken we weer naar de

warme Noachschool. Als de bomen over een
aantal jaar uitbundig bloeien is het leuk om
te kunnen vertellen dat jij die boom die daar
staat vroeger hebt gepoot!
Voorleeswedstrijd
In de kinderboekenmaand hebben we een
voorleeskampioenschap voor alle leerlingen
van groep 3 t/m 8 georganiseerd. Dat werd
al een spannende strijd. Op het podium in de
kleutergymzaal in een grote stoel voorlezen
voor alle kinderen van school… Dat is best een
spannende gebeurtenis, omdat je niet elke dag
voorleest en zeker niet voor zo’n grote groep
van 130 kinderen.
Onze voorleeskampioen Rhodé Eisinga uit
groep 8 heeft op 12 februari ook met de
regionale voorleeswedstrijden in Gorinchem
meegedaan. Een hele ervaring om met meer
dan 20 leerlingen uit de provincie te strijden
om de eerste prijs. Dit lukte haar net niet,
Rhodé viel net buiten de prijzen, maar we zijn
natuurlijk wel enorm trots op haar!
Speeltuin en sportclinic
De afgelopen tijd is er veel gepraat over de
verdwenen speeltuin in de nieuwbouw. Het
is jammer dat de basisschoolkinderen van

Schoonrewoerd nergens in het dorp meer
een trapveldje hebben. Ik ben inmiddels
met de organisatie van JongLeerdam in
gesprek om voor deze kinderen toch iets
leuks te organiseren. Het plan is om vanaf de
meivakantie op donderdag om de week voor
de kinderen een sportmiddag te organiseren
op het schoolplein met voetbal, basketbal
en andere sporten. Alle kinderen van
Schoonrewoerd in de basisschoolleeftijd zijn
dan van harte welkom!
Dit betekent niet dat we geen moeite doen
om de politiek ervan te overtuigen dat een
trapveldje voor de kinderen van groot belang
is. Persoonlijk kan ik begrijpen dat een
gemeenteraad niet instemt met een nieuwe
sporthal, maar een trapveldje… dat moet
toch lukken!? De kinderen van groep 6 zijn
in de afgelopen tijd de deuren rondgegaan
om handtekeningen in te zamelen voor het
genoemde trapveldje in het dorp. Gelukkig
tekenden heel veel dorpsgenoten. Wordt
vervolgd denk ik...
Als deze Klepper verschijnt zijn veel mensen
druk met de voorbereidingen voor de op
handen zijnde troonswisseling. Met elkaar
vieren we feest! Ik wens u allen veel plezier bij
alle festiviteiten die plaats zullen gaan vinden
en hoop velen van u in de ‘wandelgangen’ te
ontmoeten.
Namens het team groet ik u allen hartelijk,
Kees de Korte
Directeur Noachschool Schoonrewoerd

Sterk
sierhekwerk
Vakkundig werk in:

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

Oók uw adres
voor Hörmann
garagedeuren

en inrijpoorten

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

Nieuws van de Regenboog
Beste bewoners van Schoonrewoerd en omstreken,

Paasviering
Op
donderdag
28
maart
hebben we in alle groepen de
Paasviering gehouden. Met
liederen,
opzegversjes
en
Bijbelverhalen hebben we de
boodschap van de opstanding
van de Here Jezus mogen
vertellen aan de kinderen.
Voorafgaand
aan
deze
Paasviering hebben we met de
hele school een heerlijk goed
verzorgd ontbijt genoten in de
hal. Complimenten aan onze
actieve Ouderraad die alles tot
in de puntjes had verzorgd.

We schrijven inmiddels
eind maart, maar als ik
naar buiten kijk lijkt het
nog steeds winter. De
sneeuwvlokken dwarrelen
naar beneden en er staat
een stevige oostenwind.
De lente krijgt maar geen
kans terwijl iedereen er
verlangend naar uitkijkt.
Toch is de lente zeker
begonnen
op
school:
als je in de lokalen
rondkijkt zie je overal
narcissen,
krokussen,
eieren,
vogelnestjes
en lammetjes. Er leeft
iets van verwachting en
uitzien naar het nieuwe
leven onder jong en oud
en daar zijn we rond de Bijbelverhalen ook
mee bezig geweest.

Toekomst
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen via allerlei
kanalen hebben we als school zorgen om de
toekomst van de Regenboog. Er zijn inmiddels
twee informatieavonden gehouden met de
ouders van onze school waarbij ook bestuur,
MR en directie aanwezig waren. Er is nu een
platform geformeerd waarin ouders van beide
scholen plaats hebben. Dit platform noemt
zich Ouder Initiatief Schoonrewoerd. In deze
Klepper vindt u van hen een ingezonden stuk
ter informatie.
Wellicht kan ik u in de volgende Klepper meer
informatie verschaffen over de stand van
zaken.
Muziekproject groep 5/6
Vanaf februari krijgt groep 5/6 iedere
week muziekles van Marilou Krouwel van

Health & Beauty

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

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

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

Voor inlichtingen:
Mary van Santen

0345 - 61 90 80

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

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

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

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470

Beide juffen waren zichtbaar verrast door dit
culinaire onthaal en hebben flink meegeholpen
om lekkere hapjes te maken.

muziekvereniging Aurora. In de muzieklessen
ontvangen de kinderen onderwijs in Algemene
Muzikale Vorming. Dat houdt in: kennis maken
met het notenschrift, ritmes uitvoeren, kennis
maken met diverse muziekinstrumenten, met
name uit het blaasorkest, blokfluit bespelen
en zingen. Iedere donderdagmiddag
komen de mooiste muzikale klanken je
tegemoet. Op donderdagavond 25 april,
tijdens de presentatieavond van ons
project, zal het orkest van Aurora samen
met groep 5/6 een 3 kwartier durend
concert geven. Ieder is dan van harte
welkom om te komen luisteren!
Jubileum juf Nel Versteeg
en juf Petra van den Dool
Op 13 februari hebben we een geweldig
feest beleefd samen met juf Nel en juf
Petra. Zij waren allebei 25 jaar werkzaam
in het onderwijs en dat hebben we gevierd
met een zelfverzorgde kinderreceptie.
Alle groepen hebben de heerlijkste
hapjes bereid en daarna hebben we met
elkaar een groots kinderbuffet gehouden.

CITO groep 8
We zijn als school buitengewoon trots op onze
leerlingen van groep 8! Ze hebben het allemaal
uitstekend gedaan, sommigen zelfs boven
verwachting. Met bijna 4 punten boven het
landelijk gemiddelde behoren we tot de zeer
goed presterende scholen. Inmiddels hebben
alle gesprekken met de ouders en leerlingen
plaatsgevonden en is het voorlopig advies
gegeven. De aanmeldingen voor het VO zijn
de deur uit en nu breekt een periode aan van
iets minder ‘gas op de plank’ en is er ook tijd
voor andere activiteiten.

Flessenactie KIKA
Met deze actie leveren we als school
flessen in bij Ad de Jong en met het
statiegeld kunnen we stenen kopen.
Iedere steen kost € 5,00 (dat zijn
20 lege flessen). Deze stenen staan
symbool voor de bouw van het Prinses
Máxima Centrum. In de anderhalve
week dat we nu meedoen met deze
actie hebben de kinderen al ruim 25
stenen gespaard. Heel goed gedaan!
We gaan door met deze actie tot aan
de meivakantie.
Projectweken
Vanaf maandag 15 april t/m vrijdag 26
april staat de hele school in het teken
van ons project. Wij hebben dit keer
gekozen voor een heel toepasselijk
thema:

“Leve de Koning(-in)!”
Er zullen allerlei activiteiten plaatsvinden
waaronder een bezoek aan het Hofje in
Leerdam, we houden een feestelijke dansdag,
een koninklijke high -tea zal ook niet ontbreken
en nog veel meer! Hoogtepunt wordt de
afsluitingsavond op donderdag 25 april.

Vertrokken/Verhuisd
Neeltje Westerhout den Besten, de oudste
vrouwelijke inwoonster van ons dorp, is
voorgoed verhuisd van Kon. Julianastraat 40
naar Huis ter Leede in Leerdam

Op vrijdag 26 april zullen we samen met de
Noachschool de Koningsspelen houden op de
pleinen van beide scholen. Momenteel zijn we
volop bezig met de voorbereidingen, maar als
u dit leest zal het allemaal al achter de rug
zijn.
Een hartelijke groet,
mede namens alle kinderen, ouders en
leerkrachten van de Regenboog
Caroline van Reenen – Sterk,
locatieleider CBS Ichthus, locatie Regenboog

Michelle Gleis is van Brinkstraat 6 verhuisd
naar Leerdam, waar zij is gaan samenwonen
met Robin Ruggenberg
Familie Swaanen (Mario, Liesbeth, Bram,
Anne & Sara) is verhuisd van Overheicop 46a
naar Noorderwoerd 54

Burgerlijke stand
Overleden
24 februari - Corrie Kokxhoorn-Lucassen
in de leeftijd van 76 jaar, woonde op Kon.
Wilhelminastr. 26
15 maart - Toos den Hertog-Versluis, in de
leeftijd van 84 jaar, woonde op Beatrixstraat 8
19 maart - Petronella-Maria FranchemontAgterberg, in de leeftijd van 73 jaar, woonde
Diefdijk 33

Jarig
Er zijn weer verschillende 90-jarigen een
jaartje ouder geworden. We hopen deze in de
volgende Klepper te melden.
Bikker

SIA-herinnering
In een vorige Klepper hadden we al eens
geschreven, dat we in de lentevakantie van de
scholen met een groep van de SIA een streek
of plaats gingen bekijken. Je kon dit geen
vakantie noemen, want je was er maar net
een enkele dag, dan moest je de tenten alweer
afbreken en opladen om naar huis te gaan.
Guernsey
We gingen meestal naar een bijzondere plaats
waar je weinig Hollanders tegenkwam. Zo ook
deze keer. Het werd het eiland Guernsey. Zelf
waren we daar al een keer geweest en het
leek me leuk om er met een groep van de SIA
heen te gaan. Vermoedelijk zijn er heel weinig
Schoonrewoerders die op dit eiland geweest
zijn, er zullen er meer zijn die niet weten waar
het te vinden is.
Het ligt niet bij de Hawaï eilanden en het is geen
onbewoond eiland, maar het ligt gewoon bij de
ingang van Het Kanaal. Het is van Engeland,
maar het heeft een eigen regering, eigen geld
en eigen postzegels, enz. Eén keer op een
dag vaart er een veerboot vanaf Cherbourgh
(Franktrijk) naar dit eiland.
1986
Ik schreef zojuist ook deze keer, deze keer was
wel in 1986. Van de schoolmeisjes die toen mee
geweest zijn, hebben er veel nu zelf alweer
schoolkinderen. Als vanouds gingen we niet
met een luxe touringcar maar met onze eigen
simpele volkswagen transporter busjes die we
voor ons werk gebruikten. De eerste dag reden
we naar Verberie, naar het oude kasteel waar
we al meer overnacht hebben. De beheerder
kent ons al. Het is van de gemeente en schoolen jeugdgroepen kunnen het aanvragen bij de
gemeente, met hun toestemming mag je er
gratis overnachten.
Maar Verberie ligt eigenlijk heel niet op de
route naar Le Havre, we deden dit omdat je
daar gratis kan overnachten en geen tenten
op en af hoeft te breken op een camping.
Degenen die wel eens met een groep kinderen
op pad gaan weten wel hoe dat gaat, je
spreekt af zo laat moeten we gaan rijden, op
’t punt van wegrijden nog even tellen of ze er
wel allemaal zijn, nee nog twee zijn er niet,
ja die lopen net naar een wc, dus wachten en
we hadden de afstand van Verberie naar Le
Havre onderschat, toen waren het die kant op
nog allemaal tweebaanswegen. En je moet wel
verantwoord rijden.

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen

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

lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER
Voor meer informatie kunt u ons
vrijblijvend bellen

Nijverheidstraat 24

4143 HM Leerdam

Fax (0345) 61 33 94

Veerboot
Bij de haven aangekomen, zagen we de boot
wegvaren, dus te laat en moesten we een
dag wachten. We konden niet met z’n allen
in de busjes blijven slapen, dus er moest een
oplossing komen. Gelukkig dat m’n vrouw een
aardig mondje Frans kan spreken. Er bleek
een jeugdherberg te zijn in Le Havre, die
opgezocht, dat kost niet zo veel, alleen voor
jeugd en hun leiders.
Er waren slaapzaaltjes voor 10 of 12 personen,
niet voor echtparen, je kwam in een hal waar
de beheerder zat, meisjes links af, jongens
rechts af, een leider mocht ook niet mee, dus
m’n vrouw en dochter moesten met de meiden
mee, en ikzelf en Arie van Donk, moeten rechts
af en kwamen in een zaaltje waar enkele Franse
en Engelse jongens sliepen.
De andere morgen hadden we nu ruim de tijd.
Er konden nog heel wat auto’s op die veerboot.
En zo kwamen we aan op het eiland Guernsey.
Het noodlot achtervolgde ons, nou ja, noodlot,
ik ken er zo gauw geen ander woord voor.
We moesten een hoogte op, maar ik kon wel
meer gas geven, maar ons busje ging steeds
zachter rijden. Tenslotte stonden we stil,
de moter draaide normaal. Het bleek dat de
koppelingsplaten versleten waren. Dit busje
had ook veel werk moeten doen waar het niet
voor gemaakt was. Daar sta je dan.

Geen paniek
Gelukkig zijn deze kinderen niet zo gauw in
paniek. Ze vertrouwen erop dat er best een
oplossing komt, misschien moesten we hier
wel een week blijven! De school is wel het
minste waar ze over in zitten.
Met het andere busje naar een garage,
Volkswagen is een Duits merk, en een
VW-dealer heb je hier niet. Alle onderdelen
moeten van het vasteland komen, dus voor
het weekend is het niet hier.
Zo ver als ik me kan herinneren zaten in ons
busje alleen Heicopse meisjes, die zaten er niet
mee als ze een paar dagen na de vakantie op
school zouden komen, maar ik wel. We hadden
al zoveel keer aan de heer Matsinger, hoofd
van de school moeten beloven dat ze niet
meer zullen spijbelen. We sluiten altijd een
groepsreisverzekering af, zodat we altijd thuis
kunnen komen. De verzekeringsagent gebeld,
die las de kleine lettertjes nog eens voor die
op mijn polis staan. De bus mocht niet ouder
zijn dan 9 jaar, moest goed zijn toen je van
huis ging, en niet binnen 3 dagen gerepareerd
kunnen worden. Aan al deze voorwaarden
voldeden we.

Met de trein
Dus we mochten met de trein naar huis.
Eigenlijk een sensatie apart voor die kinderen.
Weer overvaren naar Le Havre, daar op een
trein naar Parijs, daar overstappen. We kwamen
middenin de nacht aan in Parijs, ja, daar sta je
dan, midden in de nacht midden in Parijs op
een perron met een groep schoolmeisjes. Twee
uur wachten op de trein die naar Holland gaat.
En er liepen van die ongure types rond. Nou ik
wil best weten dat zowel m’n vrouw als ikzelf
wel eens een schietgebedje gedaan hebben
als er zo’n duister figuur onze kant op kwam.
We hebben tenslotte de verantwoording op
ons genomen en hun ouders hebben ons het
vertrouwen geschonken, dat mag je nooit
beschamen, koste wat het kost. Het zijn
tenslotte nog maar basisschool meisjes.
Je leert die meiden wel beter kennen in zo’n
situatie, als er zo’n dronkenlap onze kant
opkwam en hij maakte een slinger, dacht ach
jé, die moeten we zo van de rails afhalen, maar
nee, op tijd een slinger de goede kant op, dan
waren er meisjes die grepen je hand vast en
knepen er wel zo hard in dat het pijn deed, en
er waren er, die alle moeite hadden om hun
lach in te houden. Ik had al gezegd, net doen
of je hem niet ziet en vooral niet lachten. Maar
ja, als je zoiets ziet valt het niet mee om je lach
in te houden. Maar zo kwamen we toch thuis.
Het busje was achtergelaten op het eiland en
Arie is het met een vriend later wezen halen
toen het gerepareerd was.
Op tijd naar school
En de meiden konden gewoon op tijd naar
school. Al met al kunnen we er nu nog met
plezier op terugzien, en we zijn nu nog steeds
dankbaar dat we ook deze keer weer zonder
ongelukken thuis mochten komen.
Bikker

Hervormde
gemeente
Hervormd Schoonrewoerd WERELDWIJD
We hebben er al een poosje naar uitgekeken
maar nu is het dan zover. U kunt de kerkdiensten
rechtstreeks meeluisteren via internet. En niet
alleen rechtstreeks maar ook weken later kunt
u de bedoelde kerkdiensten nog beluisteren of
downloaden.
Ga naar www.kerkdienstgemist.nl dan wijst
het verder voor zich. We hopen en bidden dat
ook dit middel mag bijdragen tot uitbreiding
van Gods Koninkrijk. Misschien vindt u de stap
naar de kerk nog wel erg groot, durf het dan
eens aan om via deze weg onze diensten mee
te maken. Het is ons verlangen dat dit tot
zegen zal zijn.
Binnenwerk van de kerk
U denkt misschien gaat er nu nog eens wat
gebeuren. We kunnen u vertellen dat er
hard gewerkt wordt en dan vooral op het
stadskantoor in Leerdam. Het kan zomaar zijn
dat we de vergunning bij het verschijnen van
de Klepper hebben verkregen. We zien er naar
uit om zo spoedig als mogelijk aan de slag te
gaan. De Bouwcommissie is druk bezig met
het verzamelen van diverse offertes om zo een
beeld te krijgen van bedrijven welke budgettair
het beste bij ons gaan aansluiten als we gaan
starten. Helaas kan ik u nog geen startdatum
geven, maar zoals bij u bekend, sparen we
ondertussen gewoon door. We hebben een
aantal weken terug een gezellige maar natte
potgronddag gehad. Nee, de regen hield de
kopers niet op afstand want we zochten ze zelf
op. Karren vol zijn verhandeld en van eigenaar
gewisseld. En zodra het weer het toelaat
kunnen de plantjes gepoot worden. U allen
hartelijk dank voor de klandizie.
Ook een paar leuke en goed bezochte groenworkshops werden georganiseerd. En wat
ons elke keer weer verbaast of eigenlijk
bemoedigt is dat steeds weer nieuwe mensen
deze activiteiten bezoeken en we ontvangen
heel veel positieve berichten. U mag gerust
weten dat we ons wel eens hebben afgevraagd
of we wel door zouden gaan met de groenworkshops. Er moet vooraf zoveel worden
geregeld en wat is dan de netto opbrengst?
Loont dat wel? Ons antwoord is JA!!!

in het leven met God. Na
een te korte nachtrust
zijn we zaterdagmorgen
met het thema verder
gegaan. Wat vraagt God
van ons, hoe kunnen we
leren God gehoorzaam
te zijn om Hem te leren
volgen. Na een heerlijke
frietmaaltijd was het tijd
voor sport en spel. En
voor we het wisten was
het alweer tijd om in te
pakken en te vertrekken.
We mogen terug zien op
een paar mooie dagen.

Juist omdat we elke keer weer
nieuwe mensen mogen ontmoeten,
zien we dat ook deze activiteit
mensen aan elkaar verbindt. Dus u
kunt ook dit jaar weer rekenen op
een aantal groen-workshops.
Uitje met de jeugdclubs
Ze hadden er al weken naar
uitgekeken. Het begint ondertussen
een traditie te worden om aan het
einde van het winterseizoen een
nachtje uit te gaan met de kinderen
en jongeren van alle clubs. Dit
jaar gingen we naar Ermelo;
kampeerhuis de Zandkamp. Ze
verzamelden zich om 17.30 uur bij
de kerk en na alles in te hebben
geladen vertrokken we luid toeterend naar
Ermelo. Tientallen ouders stonden ons uit te
zwaaien.
Deze dagen hadden het thema “Geloven is
Topsport”. Op allerlei wijzen zijn we met het
thema aan de slag gegaan. En wie herkent
dit niet. Wat kan zo maar ineens veel tussen
jou en God in staan. Zaken die uit de weg
moeten worden geruimd. Ruimte maken in je
relatie met God. Om dit bewust te maken bij
de jongeren mochten ze op een briefje al dit
soort zaken opschrijven. De één een briefje
vol de ander wat minder. En om dit symbolisch
echt weg te doen hebben we rondom een
heus kampvuur de brief in het vuur geworpen
en verbrand. Wat mooi om zo kinderen en
jongeren te leren om bewuste keuzes te maken

Op vrijdag
10 mei 2013
vieren wij
de 250ste
Jaarmarkt van
Schoonrewoerd!
Kijk voor meer info op: www.jaarmarktschoonrewoerd.nl
of check het evenement op Facebook!

De jaarmarkt die dit jaar op 10 mei wordt
georganiseerd is de 250ste editie volgens
overlevering van Cees van de Berg. Het is leuk
om de bewaarde notulen van jaren terug nog
eens te lezen. Deze zijn nu allemaal ingescand
en mogelijk dat we deze nog eens plaatsen
op onze website: jaarmarktschoonrewoerd.nl
Natuurlijk kun je ‘vriend’ worden van onze
facebookpagina.
De jaarmarkt
Ook dit jaar hebben we weer meer
aanmeldingen dan plaatsen. We willen het
aantal standhouders en markthandelaren niet
laten uitbreiden. Alle nieuwe aanmeldingen
komen op de wachtlijst.
Onze activiteiten
Ook dit jaar organiseren we zelf weer een
aantal activiteiten. In de ronde koepeltent
kunt u de kinderen gratis laten schminken.
Natuurlijk is er de hele dag ook weer een
springkussen. Op het kerkplein komt een
circuit te staan om te skelteren. De voetballers
onder ons kunnen hun traptechniek laten
zien bij het stropdas schieten. Om 13.00 uur
gaan we kampen. Dit jaar hebben we opnieuw
het succes van vorig jaar op de markt: de
swingende kok. Bovendien zijn er ’s middags
weer twee voorstellingen in de koepeltent
voor de allerkleinsten. Ook toneelvereniging
“Vol Moed” uit Zijderveld is weer present.
Omdat dit een bijzondere jaarmarkt wordt,
willen we dit laten vastleggen door een
professionele fotograaf. Er wordt een (familie/
vrienden) foto gemaakt. Tegen betaling van
€ 2,00 aan het marktcomité mag u deze direct
meenemen. Een mooie herinnering voor later.
Ook bestaat de mogelijkheid om deze foto na
te bestellen. Meer informatie op de jaarmarkt.
De middag staat in het teken van de
volksspelen voor de kinderen. Natuurlijk is er
weer een warme waterbak. Alleen de winnaar
blijft droog. Ook voor de kleinste is er weer
een kinderspel.
In samenspraak met Café De Zwaan verzorgt
zanger ‘Gerard’ een live optreden van drie
kwartier met voornamelijk Nederlandstalige
meezingers.

Daaraan voorafgaand spelen we het spel “Win
een Tablet-PC”. Je speelt het spel individueel.
Iedereen mag eraan meedoen. We hebben in
totaal 25 spellen. Van deze 25 spellen moet
je er 10 uitkiezen. Voor ieder spelletje heb
je een minuut de tijd om de opdracht uit te
voeren. Bijvoorbeeld: Gooi met gebruik van 20
sjoelbakstenen tenminste 82 punten. Wanneer
10 van de 25 spellen zijn uitgevoerd is je
wedstrijdkaart vol.
Uit alle volle kaarten worden drie prijswinnaars
getrokken die één van de drie gloedje nieuwe
Tablet-PC’s kunnen winnen. De prijsuitreiking
is direct na afloop van het live optreden. De
dag wordt besloten met een gezellig disco
feest in Partycentrum Schoonrewoerd.
Alle gratis activiteiten en de prijzen die zijn
te winnen, worden mogelijk gemaakt door de
bijdragen van onze 45 sponsoren.
Het Marktcomité

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

GEBR. MIDDAG B.V.
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Hovo Automobielen

Ook voor Bedrijfswagens
Tot 3500 kg

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

VAG
Specialist

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

ACTIVITEITENKALENDER
april
20 april
21 april
24 april
27 april
28 april
30 april

10:00-16:00 uur
vanaf 18:00 uur
10:00-16:00 uur

Dag van de mondhygiënist, Mondhygiënepraktijk Schoonrewoerd
Excursie Arboretum bij Doorn, Natuur- & Vogelwacht
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Lentedag ‘Een tuin voor dieren’, De Schaapskooi
Excursie Zouwegebied, Natuur- & Vogelwacht
Koninginnedag

mei
10 mei
9,10 en 12 mei
15 mei
19:30-20:30 uur
22 mei
vanaf 18:00 uur

Schoonrewoerdse markt
Tentoonstelling met o.a. kantklos-kunst, De Lichtkring
Vragenuurtje DVS, Partycentrum Schoonrewoerd
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

juni/juli
26 juni
3 en 4 juli

Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Krakelingenverkoop, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

vanaf 18:00 uur

