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voorwoord van de redactie 
bij Klepper nummer zevenenzeventig 

 
De laatste Klepper van het jaar 2008. Een echt 
nummer voor de feestdagen met interessante artikelen 
en leuke wetenswaardigheden. Met natuurlijk foto’s 
van de intocht van Sint Nicolaas. Met dus ook 
aankondigingen van kerstzang diensten en winterfairs. 
Om dat gevoel van einde jaar en winter extra te 
benadrukken sneeuwt het al de hele dag, terwijl ik dit 
schrijf. Zo’n mooi verstild landschap: huizen met witte 
daken, het groen van de weilanden vervangen door 
het vaalwit van sneeuw en de bomen aan één kant 
beplakt met wit op de stam en de takken.  
 
Voor ik u een beeld geef van wat deze Klepper te 
bieden heeft, moet ik eerst iets rechtzetten uit Klepper 
nummer 76. De namen bij de foto’s van de 
melk/kaasfabriek waren verwisseld. Zeer oplettende 
lezers - en daar hebben we er heel wat van - maakten 
ons terecht attent op deze vergissing. Met name dhr. 
Bikker was erg in de wiek geschoten, want aan zijn 
adres werden vele klachten gezonden, maar echt, 
heus, hij kon het niet helpen. De verwarring lag bij de 
laatste hand-leggers. Excuus.  

Wat biedt dit nieuwe nummer van De Klepper? Zoals u 
gewend bent: terugblikken. Terugblikken op 
clubkampen, op de verkoopmiddag van de ouderen, op 
de activiteiten van de ouderraad van de Ichtusschool, 
op de organisatie van bijzondere projecten voor de 
leerlingen van de Noachschool, op de verkiezing van 
Ad en Tineke’s buurtsuper tot De Buurtsuper van 2008, 
op… het is weer teveel om op te noemen. Blader, lees 
en geniet van al die prachtige momenten en 
activiteiten van ons dorp. 
 
Uiteraard kijken we ook weer vooruit: naar de 
winterfair en de kerstmarkt; naar de kerstnachtdienst 
met de hervormden en de gereformeerden, met een 
projectkoor, met samen beleven van dat mooie 
moment. We kijken vooruit met Mariska van Dijk. Weet 
u nog: vrijwilligerswerk op het zendingsschip de 
Doulos. Mariska vertelt over haar belevenissen. De 
Gereformeerde kerk vertelt over haar 
bouwvorderingen. De dorpsvereniging kijkt al verder 
vooruit: naar de feestweek eind april/ begin mei 2009. 
 
Er is weer een stevige bijdrage van individuen uit ons 
dorp: een interview met de zoon van oud-
burgemeester Visser. Hij woont inmiddels niet meer 
hier, maar wilde graag naar aanleiding van het recente 
overlijden van zijn moeder, mevr. Visser- Van Kempen 
op 14 juni j.l. een en ander vertellen over die tijd in 
Schoonrewoerd. Gijs Kool is afgereisd naar Haarlem en 
heeft een weergave geschreven van een uitgebreid en 
warm gesprek.  
 
Bij de rubriek: “50 vragen” staat Dick la Vergé centraal 
en bij de 16 plus minus pagina lezen we meer over 
Martijn Blaauw, een pizzaliefhebber die aan kite-surfen 
doet. 
 
Dit keer staat ook weer een nieuwe starter in de 
spotlights: het bedrijf G & G, tuin- en parkmachines. 
Het bedrijf is gevestigd op de Schaikseweg 82A, 
eigenlijk dus in Leerdam, maar is voor de gemiddelde 
Schoonrewoerder vast een interessant adres.  
 
En zo glijdt de tijd vooruit en is het al bijna weer 2009.  
 
De redactie van De Klepper wenst u allen een gezellige 
decembermaand en een voorspoedig nieuw jaar.  
  

Met vriendelijke groet,  
Jolanda Lemcke.  

 
 
De uiterste inleverdatum van kopij voor de 
Klepper 78 is 16 januari 2009. Klepper 78 zal 
rond 6 februari worden bezorgd.  
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G & G, tuin- en parkmachines 
en nog heel veel meer 
 
Sinds april 2008 heeft de Schoonrewoerdse kant 
van Leerdam er weer een bedrijf bij: G&G, tuin- en 
parkmachines. Een verslaggever van De Klepper is 
daar op bezoek gegaan. Een nieuwe starter zo dicht 
bij Schoonrewoerd dat kan in De Klepper. 
 
Bedrijfsruimte. 
De vlaggen wapperen in een schraal 
woensdagavondwindje als we het pad oprijden naar 
de grote schuur op 82A. We stappen de goed 
verlichte werkplaats in en bewonderen de keurig 
opgeruimde werkbank en de 
machines, die staan te wachten 
op een servicebeurt of wellicht net 
terug zijn uit de verhuur. We 
horen stemmen, maar zien verder 
niemand.  
Gerts moeder ziet ons zoeken en 
wijst ons de weg. Dan blijkt ook 
boven een flinke bedrijfsruimte te 
zijn, waar tuingereedschappen en 
vele machines staan uitgestald. In 
de oude koelcel is nu een lekker 
warm kantoortje en daar heten 
Gert en Gisela ons hartelijk 
welkom.  
“De schuur hoort bij het huis van 
mijn ouders, “ legt Gert uit, “toen 
zij hier op de Schaikseweg zijn 
gaan wonen, bleek dit een prachtige ruimte voor 
sleutel- en knutselhobby’s en … na alles keurig 
geregeld te hebben met vergunningen en 
bestemmings-plannen… nu dus voor mijn bedrijf.” 
We krijgen koffie en thee en ik hoef eigenlijk geen 
vraag te stellen: Gert is enthousiast over zijn bedrijf 
en weet daar in hoog tempo over te vertellen.  
 
Eigenlijk is het toen begonnen… 
Gert komt uit Leerdam en fietste als jochie graag de 
kant van Schoonrewoerd op: over de Diefdijk en 
dan lekker buiten zijn. Helpen bij Wim Scherpenzeel 
met het fruit en de koeien. Al jong op de tractor 
rijden daar in het buitengebied en op het eigen erf. 
“Prachtig vond ik dat, natuurlijk,” glimlacht Gert.  
Eigenlijk is het toen begonnen, die kriebel voor 
klussen en lekker buiten zijn.  
Na de havo heeft Gert eerst geleerd voor 
fietsenmaker, maar al heel snel rolde hij de praktijk 
in. Hij ging werken bij Bakker en Brouwer en deed 
daar de vrachtauto monteur opleiding. Liever had 
hij een opleiding voor tuinmachines gedaan: “ veel 

afwisselender werk.” Maar zo’n opleiding was er 
niet. 
De praktijk van het werk bood hem ruimschoots de 
gelegenheid om deskundig te worden op een breed 
terrein van motoren, machines en technische 
werkzaamheden. Na enkele jaren als 
vrachtwagenchauffeur werkt Gert op dit moment 
overdag in de scheepsbouw: scheepsmotoren 
onderhouden en plaatsen. Daarnaast is hij in april 
2008 gestart met zijn grote droom: een eigen 
bedrijf, gespecialiseerd in tuin- en parkmachines.  

 
Eenmansbedrijf waar van alles kan 
Gert praat over zijn tijd bij Bakker en Brouwer 
duidelijk met warme gevoelens. Zo’n soort bedrijf 
wil hij zelf hier opbouwen: een bedrijf waar van 
alles kan. Waar je goed gereedschap kan kopen 
en/of huren. Waar service hoog in het vaandel 
staat. Waar gedegen vakwerk voorop staat: je kunt 
Gert gerust bellen voor laswerk, voor het op maat 
maken van een hek of een frame. Boeren uit de 
omgeving weten hem al te vinden: voerbakken voor 
de dieren maken of reparaties uitvoeren. Het is 
allemaal mogelijk.  
Het is die afwisseling van werkzaamheden waar 
Gert van houdt. “Binnenkort heb ik mijn eigen 
onderhoudsbus, dan kan ik nog beter op locatie een 
klus voor elkaar maken.” In de werkplaats beneden 
doe ik het onderhoud aan de machines. Zeker nu in 
de wintertijd ben ik bezig met onderhoudsbeurten. 
En dan is het leuk om de ene keer een maaimachine 
onder de handen te hebben en daarna aan een 
hakselaar te werken of een motorzaag na te kijken. 
Mensen kunnen hier terecht voor het kleine en het 
grote werk, net als vroeger bij B & B.”  



 

Winkel 
G & G, tuin- en parkmachines 
bestaat uit een winkeldeel en een 
onderhoudsbedrijf. ” In ons 
winkelassortiment zitten bekende 
merken: Briggs en Stratton, 
Bahco, Metabo,… merken waar je 
van op aan kunt. Ik heb het 
dealerschap voor o.a. Mountfield 
en daarmee kan ik de klant een 
goed product leveren, goed advies 
geven en het onderhoud 
garanderen.” Gert weet wat hij 
verkoopt en denkt graag mee met 
u. Bijvoorbeeld over hoe zwaar de 
machine moet zijn voor het werk 
dat u te doen hebt. Niet alleen 
staat er een ruime keus aan machines opgesteld in 
de winkel, ook voor de accessoires (handschoenen, 
helm, brandstof, veiligheidskleding,…) kunt u 
terecht bij G & G.  
Voorlopig draait Gert zijn eigen eenmanszaak naast 
zijn baan overdag in de scheepvaart. G & G is open 
op maandag-, woensdag- en donderdagavond en de 
hele zaterdag. Op zaterdag is Gisela ook op het 
bedrijf. Gisela doet de administratie en een groot 
deel van het werk in de winkel. Het gezin De Bruijn 
heeft ook een kleine en daar wil Gisela door de 
week graag full-time moeder voor zijn. Op zaterdag 
wordt de jongste meegenomen naar de zaak. Dat 
combineert prima en wellicht gaat het net als met 
zijn vader: richting Schoonrewoerd, lekker buiten en 
klussen en…  
 

Het is een genot om deze vakman zo vol passie te 
horen vertellen. De woorden ‘maatwerk’ en ‘service’ 
vallen vaak. Dat is waar Gert sterk in wil zijn. 
“Mensen kunnen me bellen, ik kom graag langs,” 
Gert benadrukt het meerdere keren, omdat hij weet 
uit de praktijk dat dat prettig is voor de klant. Een 
machine die stilvalt, breng je niet altijd zo makkelijk 
weg, dan is het fijn als de vakman ter plekke 
meekijkt en vaak de reparatie al direct kan 
uitvoeren. 
Intussen zijn we teruggelopen naar de winkel voor 
een paar mooie foto’s. Midden tussen al die 
glanzende apparaten staat een trotse Gert te 
glimmen.  
 
Veel succes, Gert en Gisela, met deze grote stap: G 
& G, tuin- en parkmachines, biedt heel veel meer. 
 

 

Oud-burgemeester De Leeuw 
 

In de vorige Klepper schreven we dat ons dorp 
vroeger een echt boerendorpje was, met veel 
boeren aan de Dorpsstraat. Eén daarvan was 
burgemeester A.D. de Leeuw, die boer en 
burgemeester was.  
 
Toen was Schoonrewoerd nog echt Schoonrewoerd, 
een zelfstandige gemeente met een eigen 
burgemeester die nota bene hier op ons dorp 
geboren en getogen is, die alle inwoners kende, 
zelfs in hun doen en laten, van haver tot gort. Een 
heel meelevend mens, een trouwe kerkganger in 
onze eigen dorpskerk.  
Vele ouderen met mij, denken met weemoed terug 
aan die tijd dat Schoonrewoerd nog een 
zelfstandige gemeente was met een eigen 
burgemeester die samen met de 
gemeenteraadsleden beslissingen durfde te nemen 
voor ons eigen dorp. 

Nu we ingelijfd zijn bij een stad, hebben we een 
stadsbestuur, dat heeft een status op te houden. 
Dan moet er voor de meest simpele dingen een 
adviesbureau ingehuurd worden, en moeten alle 
bouwwerken via een projectontwikkelaar lopen. Dan 
kun je niet zomaar grond verkopen of een 
bouwvergunning verlenen aan een 
dorpstimmerman, dat schaadt de status. Maar laat 
ik stoppen, de Klepper is er niet om persoonlijk gal 
te spuwen als je het ergens persoonlijk niet mee 
eens bent.  
 
In de volgende Klepper een extra uitgave van een 
krant van 100 jaar geleden. Hierin staat het 25-jarig 
jubileum van burgemeester De Leeuw uitvoerig 
beschreven. 
 

De oude dorpstimmerman 



 
 

 
Schaikseweg 82a 
4143 HH Leerdam 
Tel:0345-642164 
Mobiel: 06-23801414 
www.gengtuinenparkmachines.nl  

 
Het is weer tijd voor de ‘winter’ beurt! 
Correct en tijdig onderhoud kan bijdragen aan het 
voorkomen van problemen met de machine tijdens uw 
werkzaamheden. De jaarlijkse onderhoudsbeurt leent zich hier uitstekend voor.  

De winterperiode is de juiste tijd om die 
‘servicebeurt’ door ons uit te laten voeren. Denk 
hierbij oa aan het slijpen en balanceren van de 
maaimessen. Het gaat hierbij om alle soorten 
maaiers van handmaaier tot en met de 
frontmaaier. 
Voor deze onderhoudsbeurt kunt u gebruik 
maken van onze gratis haal en breng service.  
U dient dan wel in een straal van 10 km rond 
Leerdam te wonen. 
Even bellen of het winterbeurt formulier op de 
website invullen, dan wordt er voor gezorgd dat 
u in het voorjaar weer zorgeloos kunt maaien. 

 

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  



 

 
 
DJS KLUS   
TOTAAL 
 
 
                     

 

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

 
 
      

                                                           
                                                               
 

Atelier 
 

 
------------------------------------- 

Wij verzorgen voor u; 
 
Kledingreparaties (beperkt) 
Machinaal Borduren 
 
Feestkleding kinderen 
Verkleedkleding 
(Baby) Kado artikelen 
 
Keuken- en badtextiel 
Fournituren 
------------------------------------- 

Openingstijden; 
 

Alleen op afspraak 
Zijlkade 31, Nieuwland 

0613 – 939486 
www.deknopendoos.nl 

VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd 



 

Burgerlijke stand  
 
Geboren 
Deze keer kan ik er maar één vermelden en dat is: 
 
Tirsa Linde, geboren op 26 oktober.  
Dochter van Sandra en Jan Willem Bel, zusje van 
Nathan, Juda† en Aron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overleden 
2 oktober 2008, Abram Bogerd in de leeftijd van 
bijna 96 jaar. Gehuwd geweest met Engelien 
Horden.  
23 oktober 2008, mevrouw Koemans uit de 
Julianastraat, in de leeftijd van 76 jaar. 
 
Ingekomen 
Henri den Hertog is vanuit Leerdam weer naar zijn 
geboortedorp teruggekeerd. Met zijn vrouw Mirjam 
en zijn zoontje Reindert is hij gaan wonen op 
Masada 19. 
 
Getrouwd 
Op 3 oktober 2008, Klaas en Willemijn van Reenen. 
 

(Deze keer niet zo volledig, volgende keer beter.) 
 

Bikker 

TIENERDAGBOEK:  
Bob Schuitemaker 

 
 
Hallo, ik ben Bob Schuitemaker en ik ben bijna 11 
jaar en zit in groep 8 van de Regenboogschool.  
 
Ik had zaterdag 1 november een slaapfeestje bij 
mij thuis. Heel groep 8 was uitgenodigd. Ik had die 
ochtend ook gevoetbald en met 9-0 gewonnen, ik 
speel in de D2 van H.S.S.C. Na het voetballen 
hebben we alles klaargezet. Toen de eerste gast 
kwam, kon het feestje beginnen. Toen iedereen er 
was gingen we eten. Daarna alles klaarleggen voor 
vanavond. Vervolgens kreeg ik allemaal kado’s. We 
hebben een wedstrijd gedaan: jongens tegen de 
meisjes. Die wedstrijd bestond uit spelletjes op de 
Wii. En daarna een quiz. Toen we dat gedaan 
hadden was het tijd voor de prijsuitreiking. Na de 
prijsuitreiking gingen we een film kijken, maar die 
was een beetje saai. Toen hebben we een spel 
gedaan (true colors; de waarheid vertellen op 
allerlei vragen in een team). Vervolgens gingen we 
naar bed. Nog heel lang praten en weinig slapen. ’s 
Ochtends lekker ontbeten en nog even gespeeld en 
toen was het afgelopen. 
 
Ik geef het tienerdagboek door aan:  
Maurice van de Vis 



 

Hervormde gemeente Schoonrewoerd 
 
Nachtje weg met de jeugd 
Na het succes van vorig jaar besloten we om ook 
dit seizoen een nachtje uit te gaan met de jeugd. 
Maar dan niet aan het eind van het seizoen maar 
aan het begin. Op deze wijze kunnen de kinderen 
op een ontspannen wijze met elkaar en de leiding 
kennis maken. Want ook als je nog niet op de club 
zat, mocht je al mee. Nou en het is een succes 
geworden! Op vrijdag middag om 17.30 vertrokken 
we vanuit Schoonrewoerd naar Woudenberg.  De 
plaats om te overnachten was kampeer boerderij 
het Boerenerf. In een verbouwde boerderij waar 
vroeger de pakken hooi lagen, was onze 
slaapplaats en waar voorheen de koeien stonden, 
was de keuken en de gemeenschapsruimte.  Bij 
aankomst hebben we eerst onze slaapplaatsen 
ingericht. Maar waarvoor we onze slaapzakken mee 
moesten nemen, snappen we nog steeds niet. 
Niemand was van plan om dat ene nachtje te gaan 
slapen. Er was wel zoveel snoep en chips mee 
genomen dat we de hele nacht wakker moesten 
blijven om de voorraad op te krijgen. 
 
Water blijft trekken 
Na de kennismaking met elkaar zijn we de 
omgeving gaan verkennen, toen was het nog licht, 
maar de leiding moest ons beloven dat we ook 
midden in de nacht nog een wandeling zouden 
gaan maken. Het Henschotermeer lag op 
loopafstand en omdat water heel aantrekkelijk is, 
liepen we die kant op. Het was niet de bedoeling 
dat we een nat pak zouden halen dus bleven we 
een stukje bij het water vandaan. De rest van de 
avond hebben we een spel gedaan: levend 
ganzenbord. De groep die wist te winnen werd 
getrakteerd op… snoep. Het was ondertussen 11 
uur en nadat we een grote hoeveelheid chips 
hadden verorberd gingen we een nachtwandeling 
maken. We hebben wel 1.5 uur gelopen en er 
waren er diversen die eigenlijk wel naar bed 

wilden. Midden in de nacht terwijl we om het meer 
liepen, kwamen we een groep tegen. Hoe kan het 
eigenlijk… een groep uit Leerdam. Toen het 2.00 
uur was, werd het toch echt wel bedtijd. De 
volgende morgen hebben we met elkaar nagedacht 
over onze dromen. Wie heeft er geen droom voor 
zijn leven? Een toekomstdroom. Ook Jozef 
droomde maar die kwamen heel anders uit dan dat 
hij dacht. Wat we daar van konden leren was dat, 
wanneer je leven soms anders loopt dan dat je 
droomt of hoopt, God altijd de grote aanwezige is. 
Hij verliest ons nooit uit het oog. We deden diverse 
spellen ’s middags aten we friet, kroketten en 
frikadellen met ijs toe. Ondertussen was de zon 
gaan schijnen en trokken we weer naar het meer 
toe (water blijft trekken) en het kan eigenlijk niet 
anders: we kwamen in aanraking met het water 
wat diverse kinderen een nat pak bezorgde. Na de 
zeskamp waren we uitgehongerd en wisten we heel 
veel broodjes worst naar binnen te werken. Om 
18.30 kwam een aantal ouders ons weer ophalen. 
Het zat er weer op. Vermoeiend, maar het was 
echt super gezellig. Een geweldige start om zo met 
elkaar te beginnen met het winterwerk.  
 

 
Clubwerk 
Ondertussen zijn er weer diverse jeugdclub 
avonden achter de rug. Geweldig dat we zoveel 
kinderen en jongeren op de clubs mogen 
ontmoeten. We zijn blij dat kinderen hun vrienden 
en vriendinnetje mee brengen ook al gaan ze soms 
naar een ander kerk of komen niet in de kerk. 
Iedereen is van harte welkom. We vinden het een 
zegen dat we de kinderen op deze jonge leeftijd de 
boodschap van Gods liefde mogen doorgeven. Ben 
je ouder dan 8 jaar en heb je ook zin om naar de 
club te komen, dan is er voor jou ook zeker een 
plekje. Je bent van harte welkom. Wil je meer 
weten, bel dan even met Jan Meerkerk (642121). 



 

Langs de kerk 
Grote monumentale gebouwen, modernere 
gebouwen we vinden ze op vele plaatsen. En 
gelukkig ook op ons dorp. Je loopt even naar de 
bakker, of naar de Dagwinkel of je loopt gewoon 
even over het dorp. Wie loopt er niet eens langs de 
kerk? Of het nu de hervormde kerk is of een 
andere. Je komt er wellicht langs. Hoe vaak zeggen 
we niet tegen elkaar “Ik kom wel een keertje 
langs” . “Niet alleen langs komen, maar aankomen 
hoor” is dan nog al eens de reactie. Misschien geldt 
dit ook wel voor de kerk. Blijft het bij alleen maar 
langs komen? Gaat u alleen maar langs of gaat u 
aan? Is de kerk alleen maar een monumentaal 
gebouw  voor u of heeft de kerk meer te zeggen? 

De kerk is een plaats waar we als gemeente 
samenkomen. Een plaats van ontmoeting van 
elkaar, maar bovenal een plaats waar we God 
mogen ontmoeten. Bij uitstek de plek waar God tot 
ons spreken wil. Maar ook waar God tot u wil 
spreken.  
Heeft u dat ook wel eens dat u er naar verlangt dat 
u “iets ”van God hoort? Wat geweldig dat er een 
kerk is: een plek waar u welkom bent, waar u niet 
alleen langs hoeft te gaan, maar waar u ook aan 
mag gaan. U bent van harte welkom tijdens de 
zondagse diensten 
Voor meer informatie over de gemeente 
www.hervormdschoonrewoerd.nl  

 

 

Wandelsport- 
vereniging S.I.A  
 

De herfstbladeren zijn gevallen, dus een mooie tijd 
dat de SIA weer in actie is. In deze tijd van het 
jaar is de natuur op één van zijn mooiste 
momenten en is het dus prachtig om te lopen. We 
zijn dan ook op 11 oktober wezen wandelen in 
Loenen, een mooie tocht door het bos. Ook was 
het de bedoeling dat we 4 oktober zouden gaan 
wandelen, helaas is dit niet doorgegaan door te 
weinig aanmeldingen. Natuurlijk, zijn we ook dit 
jaar weer op kamp geweest. Dit jaar zijn we naar 
Hengstdijk geweest, een mooi dorpje op Zeeuws-
Vlaanderen. Vijf dagen lang, zijn we met 16 
mensen hier geweest. Hier hebben we heerlijk 
gezwommen, gewinkeld, geknutseld, bezoek 
gebracht aan Neeltje Jans, de bonte avond en niet 
te vergeten: wandelen en natuurlijk nog veel meer. 
We willen hierbij de kinderen bedanken voor het 
ontzettend leuke kamp dit jaar!  

 
Ook willen we iedereen die een donatie heeft 
gegeven hartelijk bedanken! Zonder jullie donatie 
zouden we deze activiteiten: het wandelen en de 
wandeldag niet kunnen organiseren, dus nogmaals 
bedankt! 
 

We willen een oproep doen aan alle 
kinderen. Als je het leuk lijkt om een keer 
mee te komen wandelen en op de SIA te 
komen is dit altijd mogelijk. Kijk ook op 
onze hyves: 
http://schoonrewoerdinactie.hyves.nl/ 
Wordt lid en blijf op de hoogte wat speelt 
op en rond de S.I.A!   
 

met vriendelijke groet,  
het Bestuur van de S.I.A  

 
LET OP: Het oud papier wordt een 
week eerder opgehaald. Het wordt nu 
17 december opgehaald.  



 

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 

 
 

Bouw- en Aannemingsbedrijf 
 

 

 bouwen zonder zorg 
 

 
 
vrijblijvend prijsopgave voor: NIEUWBOUW, VERBOUW,  

ONDERHOUD en RENOVATIE 
 

www.wilmid.nl 
 
 
Pr. Beatrixstraat 2c 
Acquoy 
tel. 0345-64 23 25 
W. Middag 06- 54 27 80 15 
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Het adres voor huidverzorging,  
advies over voeding en gezondheid 

voor man en vrouw. 
 

U kunt bij ons terecht voor: 
vitaliteittest, zonnebank-kuur,  

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 



 

Natuur- &  
Vogelwacht 
De Vijfheerenlanden 
 

Buiten vallen al sneeuwvlokken. Novembersneeuw, 
een gure wind, het zijn de tekenen van de winter. 
Dieren kruipen weg in holletjes, in hun verenpak, 
onder de grond of vliegen weg naar warme 
streken. Planten en bomen verliezen hun blad, na 
een prachtig kleurenspel in de herfst laten de 
novemberstormen geen blaadje meer hangen.  
 
En de mensen? Die kruipen bij de kachel, trekken 
buiten een dikke jas aan, bereiden zich voor op de 
feestdagen van december,… In de Schaapskooi is 
de kachel weer aan op donderdagavonden voor de 
dialezingen: 
4 december: over uilen. Dhr. Bruijn was al eerder 
te gast bij De Schaapskooi met een serie over 
vleermuizen. Hij is amateur-bioloog en heeft vooral 
belangstelling voor uilen en vleermuizen. Dat 
betekent vooral ’s avonds en ’s nachts op pad. U 
krijgt een uniek beeld van dieren die u zeker niet 
dagelijks ziet.  
18 december: neemt dhr. Trapman ons mee naar 
Israël. Dit land ligt op het kruispunt van drie 
continenten: Europa, Azië en Afrika. Het is een heel 
belangrijk gebied voor de trekvogels, heel grote 
aantallen passeren Israël op hun route naar hun 
overwinteringgebied in Afrika. Er leven hier ook 
liefst 80 soorten reptielen. Het land kent uitersten 
op het gebied van landschap en klimaat: in het 
noorden op de berg Hermon ligt permanent 
sneeuw, terwijl het in Eilat aan de rode zee 
tropisch is. De prachtige heuvels van Galilea 
vormen een contrast met de Negevwoestijn. U kunt 
dat allemaal gaan zien vanaf 20.00 uur in De 
Schaapskooi. 
 
Met die warme jas aan is een excursie maken heel 
leuk.  
6 december: naar Loevestein. Beroemd om het 
kasteel, maar zeker zo interessant is het 
plantenleven daar. Al het water om het land maakt 
dat onze aandacht ook uitgaat naar bijzondere 
vogels. Neem de verrekijker mee en laarzen zijn 
misschien ook verstandig. 
 
En tenslotte die feestdagen: mag ik u er nogmaals 
op wijzen dat er in De Schaapskooi heel leuke 
cadeaus te koop zijn voor jong en oud. Cadeaus 
waarmee u vaak de natuurbescherming steunt en 
in elk geval de interesse voor de natuur 

aanwakkert. Ook voor kerstpakketten kunt u 
terecht bij De Natuur- en Vogelwacht.  
 
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht 
wensen u goede feestdagen toe en een 
voorspoedig 2009.  
 
 
Collecte Nierstichting  
 
Van 13 t/m 20 september j.l. was weer de jaarlijkse 
collecteweek voor de Nierstichting. 
De collecte heeft € 558,67 opgebracht. 
Hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft 
bijgedragen en hartelijk dank aan de collectanten! 
 

Rianne Looijen 
 
 

Traditioneel Kerstconcert 
Karel Bogerd 
 
In de Grote Kerk in Leerdam wordt op woensdag 
10 december het 21e Kerstconcert gegeven door 
bariton Karel Bogerd. 
 
Medewerking wordt verleend door het 
ZuidHollandKoor o.l.v. Peter Boele, Anke Anderson-
harp en Marco den Toom- orgel/piano. 
Naast koor- en solozang, piano- en orgel-
improvisaties staat er ook samenzang op het 
programma. 
 
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk gaat 
open om 19.30 uur. De toegang is vrij! 
 
 

Peuterprietpraat 
 
Er is een gezegde: Beter twee keer dan geen keer. 
Een ander gezegde, vooral van kinderen: Dan moet 
je de G van geen keer even onthouden. Ze hebben 
de klok horen luiden maar weten niet waar de 
klepel hangt.  
Een van onze kinderen was pakweg drie jaar, we 
hadden gegeten en gedankt (waarschijnlijk had hij 
het achteloos gedaan, normaal verschijnsel). Voor 
dat hij van de stoel afging, dankte hij weer. Ik zei: 
‘je hebt al gedankt.’ Hij keek z’n moeder vragend 
aan en zei: ‘Beter twee keer dan één keer, hè 
mama?’ Snap je waarom je die G even moest 
onthouden? 
 

Bikker 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Overheicop 3 
4151 KW Schoonrewoerd 
Telefoon (0345) 641272 

Fax (0345) 642782 

Verhuur 
 

HYDR. KRANEN, RUPS-MOBIEL 
SHOVEL 
MINI-MIDIGRAVERS 
TRACTOREN-GRONDKARREN 

 

Uw adres voor  

sloop-, grond- en baggerwerk 
maaien – frezen – diepspitten 

gewasbescherming – grondtransporten 
egaliseren 

 
 

Levering van 
 

Grond - Zand - Puin - Betonplaten. 



 

Wandeling in de mist 
 

Herfstwandelingen zijn wandelingen in een kleurig 
landschap. Wat restjes groen, veel geel en bruin en 
rood. Het is prachtig. Bladeren ritselen in de bomen, 
vallen zacht ruisend omlaag en vormen een 
bodembedekkend tapijt. Her en der vind je nog een 
kastanje of een hazelnoot en tussen al die 
broeierige zompigheid steken paddestoelen hun 
hoedjes op.  
 

Onze wandeling begint op het Kortgerecht. Het was 
een dag geweest met veel laaghangende bewolking. 
Tegen vijven reden we door een mistig klein 
wereldje naar huis. Maar bij het begin van de 
wandeling, rond acht uur ’s avonds is die mist niet 
meer zo overheersend. We lopen richting dorp. 
Langs de boerderijen, waar het vee binnen staat. 
De deuren staan open en de warme damp van de 
dieren zweeft naar de weg. De geur van kuilvoer en 
warme zwart-witte-lijven geeft mij altijd een 
vakantiegevoel. Wij kampeerden meestal op een 
boerderij en ik was dan de hele dag druk met de 
dieren: koeien melken, kalfjes voeren, paarden 
kammen, hokken uitmesten, in het hooi ravotten; 
het was een paradijs. Als ik dan langs zo’n stal kom 
en die geur ruik dan moet ik even langzamer lopen 
en wegdromen.  
 

In het dorp nemen we de Dorpsstraat richting café 
De Zwaan. Het is heel stil op het dorp vanavond. 
Binnen branden lichtjes, buiten hangt nevel om de 
straatlantaarns. Bij de bakker wordt een lading meel 
uitgeladen. Ik prijs me gelukkig dat wij nog een 
echte warme bakker in ons dorp hebben. We 
passeren de dagwinkel, dag oma, dag jongen, dag, 
dag. Bij De Landwinkel gaan we linksaf de kerkweg 
op. We lopen de bebouwing uit en het wordt 
donkerder en het lijkt zelfs kouder te zijn. 
Automatisch gaan we fluisteren, het lijkt niet 
passend om hardop te praten. De sfeer is zo 
breekbaar, zo mystiek. Ergens links klinkt de roep 
van een uil, met zo’n griezelig bibbertje erin. Het 
past helemaal bij vanavond. 
Af en toe valt een zware druppel geconcentreerde 

mist uit een boom. Het ploft dof op het asfalt. We 
klimmen omhoog naar de Diefdijk en gaan linksaf. 
Rechts van de dijk is de mist dichter. De diefdijk is 
nu echt een grensdijk, niet alleen wat betreft het 
landschap, maar vanavond wordt zelfs het weer hier 
gescheiden. 
Bij de Sonsbrug gaan we rechtsaf de Acquoyseweg 
op. Oei, wat is het hier donker! Er schrikken drie 
eenden van ons geschuifel door de bladeren, luid 
snaterend verdwijnen ze met een boog naar rechts. 
Wij schrikken ook van hen. Als we hun silhouet 
volgen door de lucht ontdekken we sterren. Dat is 
raar… we lopen in dichte mist om ons heen, maar 
kennelijk niet boven ons. Ik heb dit nog nooit zo 
bewust gezien.  
De volgende brug brengt ons terug op de Diefdijk, 
we gaan linksaf en maken het rondje langs de wiel. 
Het smalle pad kunnen we niet zien: te donker en 
overal ligt dat bladtapijt. We zoeken met 
voorzichtige kleine passen onze weg. Onze brillen 
zijn al lange tijd onbruikbaar geworden door de 
draden mist, wat ook niet bijdraagt aan goed zicht. 
We lijken wel niet wijs. Maar het is zo mooi: het 
ruikt zo herfstig heerlijk, onze neuzen sniffen en 
snuiven, druppels water glinsteren in wenkbrauwen 
en baard en in de verte gloeien de lantaarns van de 
dorpsweg. Wat kan het weer een landschap 
veranderen. Het gaat niet meer om uitzicht, alles 
draait om luisteren en ruiken. 
Eenmaal terug in het dorp is –tot onze verbazing- 
daar geen sprake van mist. Alsof we uit een andere 
wereld stappen.  
 

Jolanda Lemcke 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET ADRES VOOR UW AFVAL 
 
 
 

 

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



 

 

Oranjevereniging 
 
 
Wij als bestuur zijn heel intensief bezig met de 
voorbereiding van de feestweek in 2009. De 
feestweek is van vrijdag 24 april tot en met 2 mei. 
We hebben op 13 oktober een eerste informatie 
avond gehouden voor jullie, de dorpsbewoners. En 
deze werd goed door jullie bezocht!  Dit sterkt ons 
in onze bewering: ‘In Schoonrewoerd kan het ook!’.  
 
Verschillende straten zijn heel enthousiast en 
hebben een thema van hun straat opgegeven. Er 
worden straten versierd in de volgende thema’s: 
country en western, Pirates of the Caribbean, 
carnavalfestival, EU landen, kinderliedjes en Piraten. 
Zoals u ziet zijn dit leuke thema’s. Mocht u nog 
geen idee hebben voor een thema denk niet te 
moeilijk. Bijvoorbeeld het uitbeelden van 
spreekwoorden of gezegden, seizoenen of iets uit 
de natuur, bosdieren, bloemen en planten, oude 
ambachten, sport, beroepen, culturen zoals 
eskimo’s, indianen, of een tv programma. Ik heb 
een paar jaar terug in Hei-en boeicop een straat 
gezien die het tv programma ‘Flodder’ uitbeeldde. 
Verder kan u nog kijken op marktplaats onder 
straatversiering of feestverlichting. Er is veel te huur 
of te koop.  
 
We hopen dat u zo op ideeën bent gekomen. Dus 
ga eens gezellig op de koffie bij de buren , of spreek 
elkaar aan op straat en heb het er eens over. En 
wie weet wat er nog voor leuke ideeën op tafel 
komen. Dus sla de handen ineen en ga aan de slag. 
Elk lampje is er één en het verhoogt de sfeer in het 
dorp. En een mooie / gezellige straat of tuin  valt in 
de prijzen!! 
 
Mocht u verder nog vragen hebben, op woensdag 
10 december houden we weer een informatie 
avond om 20.00 uur in de kleine zaal van Het 
partycentrum. We hopen dan mensen te spreken 
die de eerste stappen zetten tot straatversiering en 
zo hun thema komen door geven. Tot 10 
december!! 
 
Verder willen we samen met de Dorpsvereniging 
weer een nieuwjaarsreceptie houden. Voor de 
jeugd is er altijd de disco met oud en nieuw. Maar 
de oudere jeugd vindt deze receptie, of een gezellig 
samen zijn, in de zaal van Het Partycentrum 
misschien wel een leuke vervanging. Dit is natuurlijk 
voor de jeugd ook gezellig. Dus kom vrijdag 9 
januari naar het Partycentrum en kom jouw / uw 
dorpsgenoten nog een Gelukkig Nieuwjaar wensen 

onder het genot van een drankje en een oliebol of 
een appelflapje. 
 
Om 19.30 uur houden we als Oranjevereniging dan 
eerst de ledenvergadering, zo slaan wij twee vliegen 
in een klap. Als vereniging zijn wij verplicht om een 
ledenvergadering te houden. Om 20.00 uur begint 
dan de nieuwjaarsreceptie. Zijn er dan nog vragen 
over de feestweek, dan staan wij als bestuur ook 
voor u klaar. Dus noteer 9 januari in uw agenda en 
kom gezellig naar het Partycentrum!! 

 
Bestuur van de Oranjevereniging 

 
 

 
 

Aglow Leerdam 
 
 
 

Janneke Vlot leed sinds 1990 na een val op haar 
knie aan posttraumatische dystrofie, een ziekte die 
gepaard gaat met helse pijnen. Door jarenlang 
voornamelijk liggen, liep ze hernia’s op. Zenuwen en 
spieren raakten steeds verder beschadigd en botten 
ontkalkt. Talloze pijnlijke behandelwijzen, operaties 
en medicaties in even zo veel ziekenhuizen, 
leverden nooit het gewenste resultaat op, wel heel 
veel ellendige bijwerkingen. 
Na 17 jaar helse pijn en voornamelijk liggen, staat 
Janneke Vlot op 4 maart vorig jaar op uit haar 
rolstoel en loopt. “Ongelooflijk”, luidt de letterlijke 
reactie van het Erasmus Medisch Centrum. 
 
Teus Vlot uit Bleskensgraaf, een diepgelovig mens, 
heeft in 2004 op het punt gestaan alle bladzijden uit 
zijn bijbel te scheuren waarop wonderbaarlijke 
genezingen plaatsvonden. Zo groot waren op dat 
moment de vertwijfeling en boosheid over het lijden 
van zijn zieke vrouw Janneke en hun hele gezin. 
Maar hij liet zijn bijbel heel. ,,Ik bad om vertrouwen 
en kreeg het. Boosheid lost niets op.’’  
Janneke (44) zelf is geen moment vertwijfeld of 
boos geweest. ,,Ik heb altijd gezegd: God maakt 
geen fouten.’’ In een rondzendbrief aan familie en 
vrienden schreef ze in 2004: “Eens zal ik genezen 
zijn en lopen”. Ze bedoelde destijds: misschien in dit 
leven, misschien in de hemel, verduidelijkt ze nu. 
 
Het gebeurde in dit leven. Om precies te zijn: op de 
avond van 4 maart 2007, in Leiderdorp. Tijdens een 
genezingsdienst kondigt de evangelist Jan Zijlstra 
aan dat “God door deze vrouw grote dingen gaat 
doen”. Het volgende moment stapt Janneke wat 
onwennig uit haar rolstoel en loopt. Stampt op de 



 

grond, zonder pijn. Schatert het uit. En stopt 
vervolgens niet meer met lopen. (AD, 26/3/2007) 
 

 
 

Op maandag 1 december a.s. hopen Janneke en 
haar man Teus te gast te zijn bij  Aglow Leerdam. 
Zij zullen dan vertellen hoe ze dit alles beleefd 
hebben. De avond begint om 20.00 uur in de 
Bethelkerk, Westwal 29a, Leerdam. Koffie en thee 
staan klaar vanaf 19.45 uur. Deze avond zijn zowel 
vrouwen als mannen welkom! 
 
Aglow Leerdam, interkerkelijk vrouwenwerk, heeft 
iedere eerste maandag van de maand een 
bijeenkomst in de Bethelkerk in Leerdam. De 
volgende avonden zijn op 5 januari, spreekster: 
Angelie van Avendonk en 2 februari, spreekster: 
Addy Mijsen. Er wordt gezongen en er is 
gelegenheid voor persoonlijk gebed en/of gesprek. 
Van harte welkom! 
 
Voor informatie:  
Karin Blomsma  0345-642115 of  
Adri van Beuzekom  0345-641933 
 
 

Kerstnachtsamenkomst 
 
In de Hervormde kerk zal d.v. 
woensdag 24 december om 21.30 
uur een kerstnachtsamenkomst 
worden gehouden. Het thema is:  
 

“Kerst, meer dan een verhaal”. 
 
Medewerking wordt onder meer 
verleend door:  
ds. G.M. van den Berg-de Haan, 
ds. H. Penning, projectkoor “Zout” 
o.l.v. Polien Fijan, pianist 
Johannes Kaldeway en organist 
Aart Bijkerk. 
 
Iedereen is hartelijk welkom. 

 
Sieraden studio Regine 
organiseert in samenwerking met 

Partycentrum Schoonrewoerd 
ook dit jaar weer een 

Winterfair 
Dit jaar onder andere met: 

* Byoux, Mode acc. 
*Kika Kinderkanker 

* Huis, Groen decoratie  
* Ad en Tineke’s Dagwinkel 

* De Kleine Viervoeter Diervoeder 
* Landwinkel Van Buuren Fruit 

* Balonnenclown (van 18.00 tm 21.00) 
*Oudhollandse gebakkraam 

*Anneli’s Haarstijl 
 

Dit jaar wordt de winterfair gehouden op 

Vrijdag 19 December  
van 15.00 tot 21.00  

 
Iedereen is van harte welkom in Party 

Centrum Schoonrewoerd. Tot dan! 
 
Voor informatie kunt u bellen met Regine 06-21874015. 



 

Stichting Ouderenkontakt 
 
Zaterdag 8 november was de jaarlijkse 
verkoopmiddag in het Dorpshuis van 
Schoonrewoerd. De vaste onderdelen: rad van 
fortuin, bloementafel, textieltafel, rommelverkoop, 
inschrijven op boodschappen, krentenbrood en 
delicatessenmand waren uiteraard weer opgesteld.  
 
Er was genoeg te doen voor iedereen. U liet – met 
uw komst- blijken dat het ouderenkontakt uw 
interesse heeft. We kijken terug op een gezellige 
middag. Met de opbrengst worden weer vele 
activiteiten georganiseerd voor onze ouderen. 
Volgend jaar viert het ouderenkontakt een mooi 
jubileum, dus zullen er extra activiteiten komen, 
waarvoor extra steun nodig is. 

 
Wist u dat ter voorbereiding op deze middag heel 
veel werk wordt verzet? Begin oktober starten de 
voorbereidingen: alle sponsoren krijgen een brief 
waarin hun steun weer wordt gevraagd. De bakker, 
bakker Van Klei, wordt benaderd voor de 
oliebollenactie, welke de dames van het bestuur 
met enkele vrijwilligers uitventen in de week voor 
de verkoopmiddag. 
De toezeggingen vanuit de sponsoren beginnen 
intussen binnen te rollen. Goed administreren van 
wat doorgegeven wordt, is een van de basistaken 
van de bestuursleden. De dames van het bestuur 
ziet u ondertussen koortsachtig in tuinen spieken 
voor basismateriaal voor de bloemstukken.  
 
Aan al die bloemstukken wordt al veertien dagen 
voor de verkoopdatum gewerkt: kransen maken 
doen we van te voren, het groen wordt alvast 
geschikt, bakjes worden al gedeeltelijk opgemaakt 
met houdbare spullen om tenslotte vrijdag voor de 
verkoopdatum voorzien te worden van de laatste 

hand: verse kleurige bloemen en accenten. Op de 
foto’s ziet u dat ze worden aangevoerd per 
vrachtauto. Maakt u zich een voorstelling van 
hoeveel bloemstukken er wel niet worden gemaakt! 
En ze gaan schoon op!! Prima dus. 
 
Op zaterdag ochtend zijn de leden van het bestuur 
al om zeven uur in het gebouw. Alle kramen worden 
opgebouwd en ingericht. Alles zo leuk en mooi 
mogelijk neerzetten, kost heel wat tijd. Het rad van 
fortuin wordt opgebouwd, daaraan is woensdag 
voor de verkoopdatum al een hele ochtend besteed. 
Er moet immers bepaald worden welke prijzen bij 
elkaar in een ronde kunnen: wat is de hoofdprijs per 
ronde, tweede prijs, enz. 

 

Kortom, als u denkt: “we gaan even lekker 
ontspannen, gezellig naar de verkoopmiddag”, dan 
zitten de bestuursleden en vrijwilligers van het 
ouderenkontakt inmiddels wel aan het eind van hun 
kunnen. Maar dat doen ze graag.  
 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd in welke 
vorm dan ook wordt hierbij heel hartelijk bedankt 
voor de inzet.  
 



 

Vooruitkijkend naar de komende activiteiten: De 
nieuwjaarsreceptie is op woensdag 7 januari 2009. 
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.  
 
Het bestuur van het ouderenkontakt wenst u fijne 
kerstdagen en voorspoedig 2009.  
 
 

Mariska van Dijk en de Doulos 
 
In Klepper 75 stelde Mariska zich zelf voor: …19 
augustus a.s. hoop ik de vaste grond van Nederland 
te verruilen voor een tweejarig verblijf op een schip. 
Ik ga vrijwilligerswerk doen op een van de schepen 
van de Christelijke zendingsorganisatie Operatie 
Mobilisatie. Het schip waar ik op verblijf heet: De 
Doulos (Dienstknecht). Voor 
deze Klepper ontvingen we 
weer bericht van Mariska: 
 
Beste Dorpsbewoners,  
 
Wat ging vooraf? 
Voordat ik op 30 augustus 
naar Australië vloog, heb ik 2 
weken deelgenomen aan de 
Global Orientation conferentie 
te Dalfsen. Dit was een 
internationale conferentie 
waar alle mensen die op korte termijn door OM 
zouden worden uitgezonden samen kwamen om 
lezingen over evangelisatie en het omgaan met 
andere culteren te volgen. Daarnaast heb ik hier 
mijn mede Doulosgangers ontmoet.  
 
Aankomst in Geelong (Australie) 
Op zaterdag 30 augustus 2008 ben ik met het 
vliegtuig richting Australie gevlogen. Ik verbleef, 
samen met de andere Doulois in een kamp voor een 
2 weken durende training. Deze trainingen waren 
een voorbereiding voor ons langdurig verblijf op het 
schip. Naast lezingen werden er praktijkopdrachten 
uitgevoerd. Zo oefenden we toneelstukjes, zonder 
tekst, om in landen waar niet over God gesproken 
mag worden toch het evangelie te kunnen 
overbrengen. Daarnaast waren er trainingen gericht 
op de veiligheid aan boord van het schip zoals 
brandpreventie, brandbestrijding en EHBO. In een 
zwembad leerde ik drijven zonder hulpmiddel, 
reddingsvesten maken van je T-shirt en broek en 
het aantrekken van een ‘slaapzak’ TPA om je warm 
te houden in het water. 
 
Tussen de activiteiten door was er tijd om kennis te 
maken met het mooie Australische landschap, haar 
cultuur en de soms bijzondere gebruiken; als je 

elkaar op straat tegen komt wordt er gevraagd: Hé 
hoe is het? Op zich niet heel vreemd. Wat wel 
vreemd is, is dat ze geen antwoord afwachten en 
gewoon doorlopen. Voor ik ‘verteld’ had hoe het 
met mij ging, was die andere persoon allang 
verdwenen.  
 
Op de Doulos 
Op 14 september 2008 vertrek ik  richting de haven 
waar de Doulos ligt te wachten. Na een hartelijke 
ontvangst door alle bemanningsleden van de 
Doulos, waarbij de Nederlanders vooraan stonden in 
het oranje, rood, wit en blauw, kon ik dan eindelijk 
aan boord stappen.  
Mijn hut deel ik met 3 anderen meiden; Jessica uit 
Australië, Hin Yin uit Zuid Korea en Irene uit 
Zwitserland.  

Na een aantal weken van 
lezingen en trainingen werd het 
nu tijd om echt aan het werk te 
gaan. Ik ben ingedeeld in de 
schoonmaakploeg, bij de 
wasserette en als stand-by in 
de koffiebar. Tijdens deze 
werkzaamheden maak ik kennis 
met de andere Doulosgangers. 
Alle communicatie gaat in het 
Engels wat soms nogal 
hilarische momenten oplevert. 

Een meisje liep naar mijn idee erg ongelukkig. Ik 
vroeg haar wat ze mankeerde. Ze verklaarde mij dat 
dat kwam door de pinnen en naalden in haar 
voeten. Na haar voeten grondig te hebben 
bestudeerd, zag ik er niks bijzonders aan… Zeker 
geen pinnen en naalden!??? Tot het tot me 
doordrong dat ze bedoelde dat haar voeten 
sliepen…  
Tussen het werk door volgen we lezingen, houden 
Bijbelstudies en onderhouden, wanneer we 
verbinding hebben, contacten met het thuisfront.  
Op 28 september hoop ik mijn eerste zeevaart te 
gaan maken en varen we af richting Albany.   
 
Tot slot 
Bent u benieuwd naar mijn eerste zeereis en de 
ervaringen van mijn werk in het binnenland? Neem 
dan eens een kijkje op mijn site 
www.mariskavandijk.eu. Het is ook mogelijk mijn 
nieuwsbrief, die elke 2 maanden wordt verstuurd, 
aan te vragen door te mailen naar hzaal@hetnet.nl .  
Vindt u het leuk om mij een kaartje of andere 
attentie te sturen dan kan dat naar: 

Mariska van Dijk 
Doulos 
Alte Neckarelzer Str. 2 
74821 Mosbach 
Germany 



 
 
 



 

 

 

Wist u dat konijnenvlees … 
zeer licht verteerbaar is. 
cholesterolarm is. 
weinig vet bevat en caloriearm is. 
eiwit- en mineraalrijk is. 
uitstekend geschikt is als dieetvoeding. 
heel veel bereidingsmogelijkheden heeft. 
bijzonder smakelijk is. 
 

Wij hebben recepten vooru! 

 

ONDERHOUDSBEDRIJF
G. ’T LAM 

 
VOOR AL UW 

METSELWERK - STUCWERK 
 

 
 

TEGELWERK – SIERMETSELWERK 
 

Schaikseweg 64A Tel. 0345-615935 
4143 HH LEERDAM Fax. 0345-615935 

Konijnenfokkerij 
G.J. Visser 
Overheicop 46 
Tel: 0345 - 642369 



 

Uitslag kleurwedstrijd georganiseerd door Landwinkel Van Buuren Fruit 
 
Aan de kinderen van onze klanten hebben we gevraagd of ze mee 
wilden doen aan een kleurwedstrijd. Het was de bedoeling om 
tijdens de week van de smaak onze Landwinkel met mooie 
kleurplaten wat op te fleuren. Alle kinderen hebben erg goed hun 
best gedaan en kregen als dank voor hun inzet een cadeautje. 
 
We vonden het zelf erg moeilijk om in de 3 categorieën de 
winnaars aan te wijzen, daarom hebben we professionele hulp 
ingeroepen. Mevrouw Sterk- Blokland, jarenlang tekenlerares op 
het Heerenlanden College te Leerdam (ja, ook de juf van Gerda en 
Jan!) heeft de tekeningen beoordeeld. 
 
De prijzen zijn gewonnen door: 

- Maarten en Petra (t/m 4 jr.) 
- Tim en Harmen (5 t/m 8 jr. ) 
- Demi en Coby (9 t/m 12 jr.) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Kerstmarkt 
Gereformeerde 
Kerk 
 

De activiteitencommissie organiseert dit jaar de 
kerstmarkt op: 
 

Zaterdag 13 december 
van 10.00 uur tot 14.00 uur 

op het buitenterrein van 
“De Rommelschuur” 

(Overheicop 1) 
 
Alles wat u voor de kerstsfeer nodig denkt te 
hebben is er te koop: kerststukjes, kaarsen, 
kerstkaarten, kerstboeken en allerlei leuke 
kerstartikelen. Tijdens uw bezoekje kunt u op ons 
overdekte en verwarmde terras terecht voor 
koffie/thee met cake of gebak. Natuurlijk mogen 
ook de erwtensoep, de warme chocolademelk, de 
oliebollen en een broodje knakworst niet ontbreken. 

Bij de kerstboom kunt u meedoen aan een verloting 
met mooie prijzen. 
 
De kinderen van de jeugdclubs zullen op 
maandagavond 8 december huis aan huis in het 
dorp kerststerren te koop aanbieden. De 
buitenwijken (Kerkweg, Overheicop, Overboeicop en 
Kortgerecht) zullen dinsdagmiddag 9 december 
bezocht worden. 
De opbrengst is bestemd voor de nieuwe aanbouw 
van onze kerk. Er gaat 10% van de opbrengst naar 
het OomGanfonds. Het geld zal gebruikt worden 
voor Yunitia, een meisje van 5 jaar. Ze is geboren 
met afwijkingen aan beide handen en voeten. 
Yunitia woont op het platteland. Omdat de afstand 
naar de stad te groot is, zal ze een poos in het 
ziekenhuis worden opgenomen voor behandeling en 
therapie. 
 
Tijdens de kerstmarkt is ook “De Rommelschuur” 
geopend. Onze maandelijkse minirommelmarkt op 
de laatste zaterdag  (27 dec) komt te vervallen. We 
hopen de laatste zaterdag van januari 2009 weer 
open te zijn. 



 
 

 
INSTALLATIEBEDRIJF 

 

DEN BESTEN 
 

 
 

 Voor al uw: 
 
  gas- en waterleidingen 
 
  sanitair – rioleringen 
 
  lood-, zink- en dakwerk 
 
  centrale verwarming 
 
 

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

 

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: dewoerd@chello.nl 

 
Dichtbij, betrokken, 
persoonlijk en 
deskundig. 
 
Bel voor een afspraak met een van  
onze collega’s van Rabobank 
Vijfheerenlanden. 
 
Telefoon : (0345) 63 93 00  
Fax  : (0347) 35 78 91 
info@Vijfheerenlanden.Rabobank.nl 
 
 
 
Het is tijd  
voor de Rabobank. 
 

 



 

16+5 vragen aan Martijn Blaauw 
1. Naam: Martijn Blaauw 

2. Leeftijd: 17 
3. Broers/Zussen: Zus Meike 
4. Hobby’s: Kite-surfen, Uitgaan 
5. School: HBO-Nederland, Bedrijfskunde 

Marketing 
6. Leukste vak op school: Marketing op maandag, 

leukste vak ooit! 
7. Ik heb een hekel aan: Mensen die geen 

mening hebben 

8. Mijn favoriete sport: Japanse Judo 
9. Ik kan geen dag zonder: Muziek 
10. Ik lust geen: Bloemkool  
11. Ik ben gek op: Lasagne, Pizza zo lekker! 
12. Ik word kwaad als: Iemand iets niet doet wat 

hij/zij wel beloofd had 
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Lichtelijk 

eigenwijs  
14. Mijn favoriete vakantie: Zon, Zee, Strand, 

Frankrijk 
15. Mijn favoriete muziek: Van alles 
16. Mijn favoriete broek: G-star Spijkerbroek  
17. Het leukste in het dorp: Jaarmarkt  
18. Dit wil ik worden: Reclame-Campagnes 

bedenker 
19. Dit moet anders in het dorp: Meer 

uitgaansdagen 
20. Tip voor jongeren: Als je iets doet, doe het 

goed! 
21. Volgende vragen aan: Femke van Klei 

 

 
 
 
 
 
Geachte lezers, 
  
Hieronder volgt een verkorte versie van het 
jaarverslag van 2007- 2008 van de Ouderraad van 
onze school. Een groep van razend enthousiaste 
mensen die zeer regelmatig hun steentje bijdragen 
aan de activiteiten binnen en buiten onze school. Op 
de site www.cbs.ichthus.nl staat nog een veel 
langere lijst van alle gebeurtenissen, waarvan in 
woord en beeld verslag wordt gedaan. De 
bijgevoegde foto’s zijn van een techniekochtend, de 
afsluiting van de Kinderboekenweek en een 
muziekmiddag in de afgelopen periode. 
 
Boswandeling: Op woensdag 3 oktober 2007 zijn 

de kleuters naar het bos geweest 
Sinterklaasfeest woensdag 5 december 2007: 
Er stond op het dak van de school een bureau, de 
bel deed het niet meer, er stonden rare dingen op 
het bord getekend en er waren nog veel meer 
vreemde dingen. Gelukkig heeft de Sint en zijn 
trouwe pieten op 5 december een bezoek gebracht 
op school en is de plaagpiet ontmaskerd. Hierna 
gingen de Sint en zijn Pieten een bezoekje brengen 
bij alle groepen. De ouderraad heeft de Sint 
geholpen om voor de cadeautjes te zorgen en in de 
pauze heeft de ouderraad voor drinken gezorgd en 
allerlei lekkere dingen. 
Kerstviering donderdag 20 december 2007: 
In een zeer volle kerk is de kerstviering gevierd met 
alle leerlingen, ouder(s), broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s. Dit jaar is er een bijzonder mooie musical 
opgevoerd. De ouderraad heeft samen met een 
aantal ouders voor de kostuums gezorgd en zij 



 

 



 

hebben samen met de leerkrachten 
er voor gezorgd dat de musical een 
groot succes is geworden.  
Paasontbijt donderdag 20 
maart 2008: De kinderen vinden 
het een groot feest om gezamenlijk 
te genieten van het heerlijke brood, 
gekookte eieren en het lekkere 
beleg. De kinderen van groep 1 t/m 
4 hebben in de speeltuin naar 
eieren kunnen zoeken.  
Glassstadmars: Dit jaar hebben 
wij met een zeer grote groep 
kinderen en begeleiders 
meegelopen met de Glasstadmars. 
Schoolkamp: Groep 7 en 8 zijn 
van maandag 16 juni tot en met 
woensdag 18 juni op kamp geweest 
naar Burgh-Haamstede. Leden van 
de ouderraad zijn als begeleider meegeweest. 
Verjaardagsfeest leerkrachten 25 juni 2008:  
Met de trappelzakboogie heeft de ouderraad zijn 
bijdrage geleverd bij het onderdeel ‘The Rainbow’s 
Got Talent’. 
Schoolreis maandag 30 juni 2008 groep 3/6: 
Met een grote bus zijn de kinderen van groep 3 tot 
en met 6 op schoolreis geweest. Eerst hebben zij 
een bezoek gebracht aan het Muiderslot en hierna 
zijn zij naar speeltuin Oud-Valkeveen geweest. Een 
aantal leden van de ouderraad en ouders zijn als 
begeleider meegeweest. 
Kleuterfeest dinsdag 1 juli 2008 groep 0/1 en 2: 
Voor de kleuters is er een kabouterfeest 

georganiseerd bij de familie Visser. Met een echt 
treintje zijn de kinderen opgehaald en naar het 
kabouterdorp gebracht. Deze dag stond in het teken 
van verschillende spelletjes. De ouderraad heeft 
tijdens deze dag voor het eten en drinken gezorgd. 
Afscheid groep 8, 16 juli 2008: 
De groepen 7 en 8 hadden een prachtige musical 
ingestudeerd.. Hierna is er op een zeer persoonlijke 
manier afscheid genomen van groep 8.  
Afscheid juf Joke Vergeer: 
Op woensdag 9 juli hebben alle kinderen van de 
Julianaschool en de Regenboogschool op een 
feestelijke manier afscheid genomen van juf Joke 
Vergeer. Op vrijdag 11 juli is er een 
afscheidsreceptie georganiseerd voor alle leerlingen, 
oud-leerlingen, ouders en andere belangstellenden. 
De ouderraad heeft in samenwerking met de familie 
Harlaar deze receptie verzorgd. 
 
Toch is een school veel meer dan een 
aaneenschakeling van gewone en bijzondere zaken. 
Om u daarvan een beeld te schetsen, deel ik met u 
een brief die nooit verstuurd is, maar mogelijk wel 
verwoordt wat ouders en leerkrachten voelen aan 
verwachting en druk. Die brief kan werken als een 
spiegel die onszelf laat zien in het spanningsveld 
waarin we als school en ouders werken, de wijze 
waarop je elkaar kunt aanvullen, maar ook van 
elkaar kunt en moet willen leren, in het belang van 
het kind en ons allemaal. 
 
Geachte leerkrachten, 
 
Het gaat om onze zoon. U kent hem misschien al, of 
misschien ook niet. Hij is niet zo’n opvallend kind. En 
dat is nu precies de aanleiding tot deze brief. We 
maken ons zorgen over hoe het met hem gaat op school. 



 

Hij is niet zo gemakkelijk te doorgronden. Daardoor 
weten anderen niet, hoe zij op hem moeten reageren, 
zo is onze ervaring. Wij als ouders weten dat wel. Daar 
zijn we ouders voor. Het liefst zouden we hem de hele 
dag in het oog houden. Maar hij moet naar school en we 
kunnen alleen maar hopen, dat hij goed wordt 
opgevangen. We gaan ervan uit dat u goed met kinderen 
om kunt gaan, maar hij is weer anders dan andere 
kinderen. Hij is een verlegen kind, erg op zichzelf. We 
leren hem om ruimte te vragen voor zichzelf en 
verwachten dat u op school hem daarin stimuleert. Hij 
heeft ook behoefte om alleen te spelen. Dat heeft hij 
nodig. Kunt u daar in de klas rekening mee  houden?  
Als iets niet naar zijn zin gaat, kan hij nogal te keer 
gaan. Onze ervaring is dat je hem het best kunt laten 
uitrazen. Corrigeren heeft op dat moment geen zin. 
Soms wordt hij echt dwars als je hem iets vraagt te 
doen. Dat heeft niets met koppigheid te maken, maar 
alles met faalangst, zo hebben wij ontdekt. 
Mochten er dingen zijn waar u tegenaan loopt, dan zijn 
we graag bereid u uitleg en advies te geven. 
Dan nog een verzoek:  Thuis komen we amper toe aan 
de godsdienstige opvoeding. We proberen te bidden bij 
het eten, maar bijbellezen en zo schiet er helemaal bij 
in. Zou u hier ook extra aandacht aan willen schenken. 
Hetzelfde geldt voor de creatieve vakken. We zijn zelf 
niet zo van die fröbelaars maar vinden expressie wel 
van groot bealng voor de ontwikkeling van onze zoon. 
We denken aan extra opdrachtjes in plaats van spelen 
in de poppenhoek. 
We zijn ervan overtuigd dat een veilige omgeving en 
een goede ontwikkeling van hem voor u net zo 
belangrijk zijn als voor ons. We hopen dat 
bovenstaande aanwijzingen kunnen helpen bij het 
verwezenlijken ervan, en rekenen op een goede 
samenwerking, in het belang van ons kind. 
 
Graag willen we aan de ontwikkeling van onze 
leerlingen werken. In de Schoolgids staat het zo 
verwoord: 

1. De missie komt tot uitdrukking in de dagelijkse 
omgang met elkaar en bepaalt de keuzes die wij 
maken. Onder meer t.a.v. het pedagogisch klimaat, 
werkvormen en leerstof- en methodekeuze. 
2. De school wil zoveel mogelijk zorg dragen voor 
een goede leef- en werksfeer in de klas en 
daarbuiten met als kernwoorden: naastenliefde, 
veiligheid, respect, eerlijkheid en verdraagzaamheid. 
Het is belangrijk dat kinderen zich een dienstbare 
houding leren eigen maken, dat ze leren 
samenwerken en samenleven. 
3. De kennis, die wordt aangebracht, moet zoveel 
mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het 
kind. 
4. De school geeft zo mogelijk aandacht en zorg op 
maat en houdt rekening met het eigene en unieke 
van het kind. De school brengt variaties aan in 
leersituaties, omdat niet alle kinderen op eenzelfde 
wijze leren. 
5. Er is een goed contact en een positieve 
samenwerking met de ouders / verzorgers in de 
gezamenlijke zorg voor de kinderen. Eveneens is er 
goed overleg tussen schoolteam, ouderraad, 
medezeggenschapsraad en bestuur. 
6. De kinderen moeten leren een open oog te 
krijgen voor onze maatschappij. Dat ze weten van 
hun rechten en hun plichten en het gebruik van hun 
talenten. Daarbij is belangrijk dat ze zelf 
verantwoordelijkheid leren dragen. 
7. We vinden, dat de kinderen verantwoord wegwijs 
gemaakt moeten worden m.b.t. het leren hanteren 
van allerlei informatie, die tot hen komt. 
 
Met vriendelijke groet, 

Mede namens het team, 
Hans van Snippenberg 

 
 

Aanbouw 
Gereformeerde Kerk 
vordert gestaag 

 
 
De aanbouw van de Gereformeerde Kerk in 
Schoonrewoerd vordert gestaag. Hoog torende de 
kraan boven Schoonrewoerd uit. Pakte de 
dakelementen van de vrachtwagen op de 
Dorpsstraat, draaide over de pastorie en kerk heen 
en legde ze op de juiste plaats. Spectaculair om te 
zien. Op 24 oktober werd het hoogste punt bereikt. 
Het hoogste punt is de “daklantaarn” boven de 
consistorie. De architect, Arie Gelderblom, heeft de 
constructie van het raam deze naam gegeven. Door 
dit raam, aan de noord-oost zijde, valt diffuus licht 
naar binnen.  



 

Er is met aannemer van Dillen en Zn. BV en de 
leden van de kerk aandacht geschonken aan het 
bereiken van het hoogste punt. Ook konden direct 
betrokkenen en belangstellenden een kijkje nemen 
om zo zelf de vorderingen in ogenschouw te nemen. 
Hiervoor was volop belangstelling. Men was 
enthousiast over de hoeveelheid extra ruimte die 
met deze aanbouw gerealiseerd gaat worden. Er 
waren veel complimenten voor wat de 
Bouwcommissie, samen met de hulp van veel 
vrijwilligers, in relatief korte tijd tot stand heeft 
gebracht.  
 
De buitenmuur is opgetrokken in rode steen, deze 
zijn gelegd in wildverband. Alle binnenmuren zijn 
inmiddels gemetseld. Het is opgetrokken in schoon 
metselwerk. Er is gekozen voor een grijze steen, dit 
geeft een rustige uitstraling. De vloerverwarming is 
gelegd en het ventilatiesysteem aangebracht.  
 

Kerkzaal en liturgisch centrum 
De kerkzaal krijgt een opknapbeurt. In 1972 heeft 
er een grote renovatie plaatsgevonden, daarna is er 
weinig meer aan gedaan. De banken zijn kaal 
geschuurd en krijgen een nieuwe laklaag, de 
verwarming wordt opnieuw gespoten. Plafond en 
orgelombouw worden voorzien van een nieuwe 
kleur.  
Het orgel wordt grondig aangepakt door 
orgelmakers Kaat en Tijhuis uit Kampen. Begin 
jaren 60 is dit orgel aangekocht, wel is er 
regelmatig klein onderhoud aan gedaan, nu is het 
tijd voor een grote beurt.  
 
Over het liturgisch centrum wordt diepgaand 
nagedacht, het is een belangrijke plaats in de 
eredienst, het verdient een mooie aankleding. Het 

huidige liturgisch centrum is voor 
velen goed en vertrouwd. 
Herinneringen aan hoogtijdagen, 
doop-, trouw-, rouwdiensten 
worden meegedragen. De 
zondagse diensten hebben iets 
vertrouwdst vanaf deze bekende 
plaats. Afscheid nemen van iets 
wat vertrouwd is, doet pijn. Toch 
wordt gezocht iets nieuws te 
realiseren. Dat dit een zorgvuldig 
proces is, moge duidelijk zijn.  
 
Het is een verplichting van de 
kerk naar de toekomst te kijken. 
Door het vernieuwen van de 
kerkzaal en realiseren van de 
aanbouw ziet de kerk de 
toekomst met vertrouwen 
tegemoet. De doorbraak tussen 

kerkzaal en aanbouw geeft veel ruimte. Door het 
aanbrengen van een schuifwand kan de kerkzaal 
met ongeveer 80 plaatsen worden uitgebreid. Deze 
ruimte is tevens een ontmoetingsruimte. Hier 
kunnen activiteiten plaats vinden tot ongeveer 100 
personen.  
Daarnaast komen er twee vergaderruimtes, een 
consistorie en een eigen ruimte voor het clubwerk. 
Van buiten de kerk bestaat voor het clubwerk veel 
belangstelling. Eind december hoopt de aannemer 
klaar te zijn. Daarna blijft er voor de gemeenteleden 
nog veel werk te verzetten.  
 
Voorjaar 2009 hoopt men helemaal klaar te zijn en 
de kerkdiensten in het eigen kerkgebouw te kunnen 
hervatten. Het samen realiseren van de aanbouw 
geeft als gemeente veel voldoening. Het verhoogt 
het samenhorigheidsgevoel. 
 

Naam 
Gemeenteleden is gevraagd een naam te bedenken 
voor de aanbouw. Uit een voordracht van drie 
namen kan dan worden gekozen. Een naam is een 
belangrijk iets, het zegt iets over het gebouw. Meer 
nog, het geeft aan wat het voor de kerkelijke 
gemeenschap wil zijn en kan betekenen. Met 
spanning wordt uitgekeken naar de verkiezing. Als u 
dit leest is de naam gekozen.  



 
 
 
 
 

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 13.30 – 17.00 uur 
zaterdag  10.00 – 17.00 uur 
(op koopavond gesloten) 
 
Geertje Kuipers telefoon: 0345 - -515293 
 e-mail: kraanvog@xs4all.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. 



 

SARA VISSER - VAN KEMPEN OVERLEDEN 
 
Sara Visser - van Kempen, weduwe van oud- 
burgemeester P. Visser, is op 14 juni jl. op  
89- jarige leeftijd overleden. Ze werd op 19 
juni begraven naast haar man op de 
Algemene Begraafplaats te Schoonrewoerd. 
Dit nieuws kwam bij de Klepperredactie via 
Lex Visser (63), zoon van het echtpaar 
Visser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Visser – van Kempen 
 
Lex herinnert zich zijn moeder als een heel lieve, 
zorgzame en verstandige vrouw.  
Naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder 
reisde ik af naar de huidige woonplaats van Lex: 
Haarlem. Daar vertelde hij over zijn ouders en wat 
hij zich nog herinnert aan de tijd die hij in 
Schoonrewoerd heeft doorgebracht. Lex was 
vijftien jaar oud toen hij in 1961 in Schoonrewoerd 
kwam wonen. Hij volgde de Mulo in Leerdam en 
werkte en woonde vervolgens bij een viskwekerij in 
Vaassen, het gemeentearchief te Dordrecht, 
paswerk in Heemstede, boomkwekerij en post en 
archiefafdeling te Veenendaal. Na zijn huwelijk met 
Tiny in 1997 is Haarlem zijn nieuwe woonplaats.  
 
In de jaren 1970-1974 werd hij elke vrijdag door 
zijn vader opgehaald om in Schoonrewoerd de 
weekenden bij zijn familie door te brengen. Hij 
herinnert zich o.a. de wandelingen langs de Wiel 
van Bassa en de vele fruitbomen. Lex heeft rond de 
twintig albums vol foto’s uit die tijd. Ook heeft hij 
nog alle filmpjes die zijn vader heeft gemaakt. 
“Mijn vader hield van filmen. Hij filmde o.a. de 
bejaardenreizen, een optocht van oldtimers en de 
jaarmarkten. Ik ben dit jaar zelf op de jaarmarkt 
geweest en heb het ringrijden gefilmd.” 

“Mijn vader had een herdershond, waar hij dol op 
was. Ze heette Conchitance, wij noemden haar 
Chita. Het was een hond met een stamboom. 
Vader verzorgde de hond zelf, ging pens halen bij 
de slager en liet haar zelf uit. Hij praatte tijdens die 
wandelingen door het dorp veel met de bewoners. 
Onze buren aan de Dorpsstraat waren Frans en 
Pietje Zijderveld. In die tijd kwamen we graag bij 
hen, het waren erg aardige mensen. Frans kreeg 
van mijn vader een sigaar en  een borreltje.”  

 
Aan de tijd in Schoonrewoerd kwam in 1974 abrupt 
een einde door het plotselinge overlijden van vader 
Pleun Visser.  
 
Het was op 16 april in dat jaar dat burgemeester 
Visser uit een raadsvergadering in Lexmond kwam. 
De vergadering liep uit en hij was erg moe. Het 
bleek een hersenbloeding te zijn. Hij overleed de  
volgende dag op 59-jarige leeftijd in het ziekenhuis 
te Leerdam.  
 
Burgemeester Visser werd onder grote 
belangstelling begraven. Bij de dienst in de 
hervormde kerk, die tot de laatste plaats bezet 
was, spraken velen lovend over de overledene die 
burgemeester was van Hei- en Boeicop, Lexmond 
en Schoonrewoerd. Lex herinnert zich hoe druk het 



 

was: “Er waren ontzettend veel mensen, ik geloof 
wel een paar honderd. Er is een foto waar een hele 
rij mensen te zien is die achter de kist lopen op 
weg naar zijn laatste rustplaats. Ze hielden van hun 
burgemeester, en hij hield van hen.”  
 
Een gedeelte uit de krant waarin de begrafenis 
werd beschreven: 
 
Kerkklokken luidden en de vlag hing halfstok van 
het gemeentehuis toen maandagmiddag in 
Schoonrewoerd, waarvan hij dertien jaar 
burgemeester was, de vorige week plotseling 
overleden P. Visser ten grave werd gedragen. Na 
een rouwdienst in Schoonrewoerds Hervormde 
dorpskerk, bijgewoond o.a. door commissaris der 
koningin in Zuid-Holland mr. M. Vrolijk volgde de 
teraardebestelling die door een bijzonder groot 
aantal belangstellenden werd bijgewoond.  
 
De hervormde kerk in Schoonrewoerd, woonplaats 
van burgemeester Visser, was tot de laatste plaats 
bezet. Uit alle drie de dorpen Schoonrewoerd, Hei- 
en Boeicop en Lexmond waren de wethouders 
aanwezig. Tal van raadsleden, burgemeesters uit 
omringende gemeenten en ook de vroegere 
commissaris der koningin in Zuidholland, mr. J. 
Klaasesz en diens echtgenote gaven blijk van hun 
meeleven toen onder een schat van bloemen het 
stoffelijk overschot aan de kleine dodenakker 
toevertrouwd werd.   

 
Wethouder J. van Dieren van Lexmond nam met 
een zeer persoonlijk woord afscheid van de 
overledene. ,,Allen die in bestuurskringen dhr. 
Visser kenden maakten zich zorgen over zijn 
gezondheid. Wij herinneren ons nog hoe hij na de 
laatste raadsvergadering in Lexmond, die opvallend 
lang duurde, zeer vermoeid was. We begrepen dat 
zijn gezondheidstoestand wankel was maar 
niemand zal in die raadsvergadering en in de 
talrijke andere collegevergaderingen van de laatste 
tijd vermoed hebben dat het einde zo onverwacht 
zou komen.” Hij memoreerde ook de velerlei 

tegenspoed die wijlen dhr. Visser in het leven 
ondervonden heeft maar, zo zei hij: “niets heeft 
hem er ooit van weerhouden zijn bestuursambt 
volledig te vervullen. Altijd was hij zijn 
verantwoording bewust. Burgemeester Visser laat 
een lege plaats na in zijn drie gemeenten. Toch zal 
die weer vervuld moeten worden. In zijn gezin zal 
die echter voor altijd open blijven.”     
 
Weduwe Sara Visser verhuisde dat jaar naar 
Leusden. Lex vertelt dat ze daar erg gelukkig was. 
De vijf kinderen van het echtpaar Visser; Trudy, 
Lex, Anja, Els en René vonden ieder hun weg. Sara 
Visser verhuisde na 20 jaar naar bejaardencentrum 
De Puntenburg in Amersfoort waar ze een 
aanleunflat bewoonde. Toen ze daar door 
omstandigheden weg moest, verhuisde ze naar 
verpleeghuis Nijenstede in Amersfoort. Aan het 
einde van haar leven ging het echter steeds 
moeilijker met haar gezondheid. Na een moeilijke  
periode overleed ze op 14 juni. Op 19 juni vond er 
een rouwdienst plaats in de Andreaskapel te 
Amersfoort, aansluitend was de begrafenis in 
Schoonrewoerd.      
 
Na 34 jaar als weduwe te hebben geleefd is 
mevrouw Sara Visser - van Kempen terug bij haar 
man. De nieuwe grafsteen, die sinds enkele weken 
op het graf staat, geeft het prachtig weer: “In 
liefde verbonden.”  

 
Door: Gijs Kool  

 
 

Klepper enveloppenronde 
 
Ook dit jaar heeft u laten blijken dat u de Klepper 
een warm hart toedraagt: de enveloppenronde 
heeft maar liefst € 3.487,18 opgebracht!  
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit resultaat. 
 

Redactie ‘de Klepper’ 



 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

 

 

 

 
 

 het verwerken, transporteren, afhalen en 
leveren van vloeibare mest; 

 sleepslangen over 14 meter breed; 

 het mixen van uw mestput/ -bassin; 

 maaien met een superkneuzer, breedspreid; 

 voor het maken van (gewikkelde) vierkante 
balen; 

 ook het transporteren en het verleggen van 
vierkante/ronde balen is voor ons geen 
probleem; 

 landverbetering, als egaliseren, ploegen, 
spitten, cultivateren, greppelen, zaaien etc. 

 
Bel vrijblijvend voor meer informatie 

 

Telefoon : 0345 - 642150 
Mobiel : 06 - 22959616 

 
(0345) 599685 
 
Leerbroekseweg 8a 
Leerbroek 
 
 
 

Altijd keus uit ca. 30 occasions 

 
GESPECIALISEERD IN: 

Volvo 
Volkswagen 

Renault 
Peugeot 

 
 

• verkoop – nieuw en gebruikt 
• APK-keuringen 
• servicebeurten 
• 3 tot 6 maanden garantie 
• schadereparaties 
• verkoop van banden 
• verkoop van uitlaten 

 
 

GEBRUIKTE ONDERDELEN VOLVO 



 

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 

 
 

 

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



 

 
 
 
 
 
 

 

1. Naam: Dick la Vergé 

2. Adres: Overheicop 24. 
3. Geboortedatum: 16 september 1943. 
4. Geboorteplaats: Everdingen. 
5. Beroep: rustend kluivenduiker. [hij werkte op de 

bottenfabriek in Vuren, red.] 
6. Getrouwd met: Adrie Brouwer. 
7. Kinderen: 3 dochters; Linda, Marian, Astrid. 
8. Huisdieren: geen (hebben de buren er ook geen 

last van). 
9. Hobby's: puzzelen, oriëntatieritten rijden. 
10. Leuk in uw werk: ik werk niet meer, doe waar ik 

zin in heb. 
11. Iets wat u vervelend vindt aan het werk: er gaat 

zoveel tijd in zitten. 
12. Lievelingsmuziek: Nederlandstalig, klassiek, 

accordeon en jodelen. 
13. Favoriete lectuur/boeken: geen. 
14. Doet u aan sport, zo ja welke sport: mag graag 

fietsen. 
15. Lievelingseten: rauwe andijvie met kaas en 

gebakken spekkies. 
16. Mooiste auto: Renault Scenic. 
17. Mooiste/leukste vakantieland: Nederland. 
18. Favoriete vakantiebesteding: in een huisje in 

Epe, overdag erop uit met de fiets door bos of 
platteland.  

19. Wat vindt u van de politiek: veel beloven voor 
de verkiezingen, daarna veel belastingen 
omhoog.  

20. Welke krant leest u en waarom juist deze: AD 
Rivierenland, streeknieuws en landelijk nieuws.  

21. Hoe bent u in Schoonrewoerd terechtgekomen:  
als jongetje van 4 jaar met vader, moeder en 
zusje. Verhuisd vanuit Mariënwaerdt naar 
Overboeicop 32. Mijn vader had daar een 
boerderij gekocht.  

22. Wat doet u/betekent u voor Schoonrewoerd: 
dat mag ieder voor zichzelf weten.  

23. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: achterin 
Overheicop, Wiel van Bassa en Het Bos.  

24. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de smerige 
tunnel in Overheicop.  

25. Wat mist u in Schoonrewoerd: nu niets, in de 
toekomst de middenstand, denk ik.  

26. Leuk aan Schoonrewoerd: gezellig dorp; er is 
van alles te koop.  

27. Wat vindt u vervelend en waarom: hou ik voor 
mezelf als het mag.  

28. Waar bent u trots op: mijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen.  

29. Waar heeft u spijt van: dingen die ik soms 
verkeerd heb gedaan, maar gebeurd is gebeurd, 
komt niet meer terug.  

30. Wie bewondert u het meest en waarom: 
mensen die in de zorg werken, verpleging: altijd 
werken.  

31. Wat is uw hartenwens en waarom: gezond door 
het leven mogen gaan, dan ben je heeeeel rijk.  

32. Voor het laatst gehuild: droevige gebeurtenis.  
33. Leukste jeugdherinnering: met de fiets langs 

jeugdherbergen trekken.  
34. Droomvakantie: zou ik niet weten.  
35. Wie wilt u nog eens ontmoeten: geen voorkeur.  
36. Waar maak u zich boos over: mensen die niet 

de waarheid zeggen.  
37. Waar bent u blij mee: met mijn nieuwe heup, 

geen pijn meer, hoop dat de andere ook zo mag 
worden.  

38. Waar heeft u moeite mee: mensen die niet 
meer kunnen genezen.  

39. Welke hoop koestert u: nog vele jaren gezond 
te mogen leven.  



 

40. Goede eigenschap: dat mogen de lezers zelf 
zeggen of denken.  

41. Slechte eigenschap: soms een kort lontje? 
42. Waar voel u zich het meest bij betrokken: gezin, 

kinderen en kleinkinderen.  
43. Waar maak u zich het meest zorgen over: - 
44. U wint 1 miljoen euro; wat gaat u ermee doen: 

eerst hebben dan psychiater snel raadplegen.  
45. Gouden tip voor de Klepper: zo doorgaan denk 

ik. 
46. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd 

echt van u weten: dat ik al 41 jaar in 
Overheicop woon, tot tevredenheid. 

47. Wat zou u direct aanpakken als u een poosje, 
bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van 
Schoonrewoerd zou zijn: 1e bouwplannen met 
spoed uitvoeren, 2e snelheid op de Dorpsstraat 
drastisch verminderen, permanent flitsen helpt 
denk ik wel, 3e een goede plek voor de 
(hang)jeugd (vernielzuchtbestendig).  

48. Vraag van W. Rijneveld: Waarom heb je dit 
beroep gekozen? Je zal toch wat moeten doen 
voor een snee brood met wat erop.  
 

49. Aan wie moeten wij de volgende keer de 
50 vragen stellen: Rita Haag.  

50. Welke vraag moeten wij van u aan deze 
persoon stellen: wat vindt u van straks 3 
kerkgebouwen in Schoonrewoerd?  

 
 

NIEUWS van de 
dorpsvereniging 

 
 
Bestuur 
Er is goed nieuws te melden: twee belangrijke 
posten, te weten secretaris en penningmeester, zijn 
weer bezet. Gera de Jong- van Diest wordt 
secretaris en Marco Swaanen wordt penningmeester 
van de Dorpsvereniging. Alle twee hartelijk welkom 
en we hopen op een goede samenwerking.   
Bas v/d Pasch heeft opgezegd als bestuurslid. We 
willen hem bedanken voor zijn inzet. 
 
Hekwerk 
Het houten hekwerk aan de kerkweg is in zeer 
slechte staat. Er was ons medegedeeld dat dit in 
beheer was van het waterschap Rivierenland. Dit 
was echter onjuist. De gemeente Leerdam is 
aansprakelijk voor dit hek. Er is ons beloofd, nadat 
er een potje geld was gevonden, dat het hek op 
korte termijn geheel vernieuwd zal worden. 
 

Lokatie I 
De dorpsvereniging heeft in reactie op de plannen 
voor de invulling van het gebied een brief met 
aanbevelingen gestuurd naar de gemeente 
Leerdam. Daarin hebben we onder andere het 
verzoek gedaan om een redelijk aantal betaalbare 
huizen voor starters te bouwen. Ook hebben we de 
verkeersoverlast voor de omwonende aan de orde 
gesteld. Hopende dat de gemeente Leerdam 
hieraan extra aandacht geeft, wachten we een 
reactie voorlopig even af. 
 
Speeltuin 
Nadat het een lange tijd redelijk rustig was geweest 
rond de speeltuinen, is het begin november , 
jammer genoeg, weer uit de hand gelopen. In 
speeltuin Oost zijn er vrij veel vernielingen geweest. 
De jongeren die dit deden veroorzaakten ook 
overlast voor de omwonenden tot in de late uren. 
Het blijft een nare en vreemde zaak: niemand heeft 
iets te zoeken in de speeltuinen na zonsondergang. 
In speeltuin West is een en ander beschadigd. Zelfs 
bij de brandweer kazerne waren legio bierflessen op 
het wegdek kapot gegooid. Dat zorgt toch voor 
grote problemen en gevaarlijke situaties. 
We zijn met de gemeente en de politie bezig 
maatregelen te bedenken om dit soort zinloze 
vernielingen een halt toe te roepen. We hopen dat 
ook bewoners/ouders zich gaan aansluiten bij ons 
overleg. We roepen ouders dringend op: “Let op uw 
kinderen!” 
 
Hondenpoep 
De gemeente Leerdam heeft een hondenpoep 
beleid ontwikkeld. In het centrum van Leerdam en 
in Leerdam West is men verleden jaar gestart met 
een proef: het plaatsen van bakken, zakjes en 
schepjes om de hondenpoep op te ruimen. Dit had 
tot gevolg dat er merkbaar minder hondenpoep op 
straat lag.  
Inmiddels is het plan klaar om in heel Leerdam, de 
kernen en Schoonrewoerd en Kedichem het beleid 
rond hondenpoep in gang te gaan zetten. Het is de 
bedoeling dat de bakken geplaatst worden bij de 
uitvalswegen. In Schoonrewoerd komen er steeds 2 
op de plekken: Schaikseweg, Kortgerecht, 
Overheicop, Steenovenweg, Kerkweg, Kerkplein en 
Kerkeland. Ook worden er speciale uitlaatplekken 
voor honden aangewezen. De gemeente houdt de 
uitlaatplekken schoon met een hondenpoepzuiger. 
Als dit plan is ingevoerd en een handhaver ziet dat 
u de poep van uw hond niet opruimt, kan u dat 50 
euro gaan kosten.  
 

namens de dorpsvereniging, 
Jan van Tilburg (sr), voorzitter DVS 



 

Noach 
school 

 
De dagen worden steeds korter, de bomen 
steeds kaler. Herfst in Schoonrewoerd. 
Waarschijnlijk zit u, terwijl u dit leest aan een 
bakkie koffie met koek (ik hoorde een 
traditioneel Schoonrewoerds gebruik). Even 
lekker de tijd nemen om ‘onze’ Klepper te 
lezen. Traditiegetrouw volgt hier het stukje 
van de Noachschool. Ik wens u veel 
leesplezier… 
 
Inzetten op kwaliteit 
Het kan u bijna niet zijn ontgaan: De Noachschool 
gaat dit jaar nog meer dan voorgaande jaren voor 
KWALITEIT. Kwaliteit van de onderwijsgevenden, 
van de lessen en niet te vergeten de leermiddelen. 
Digitale schoolborden hangen al in de lokalen of 
worden naar alle waarschijnlijkheid dit schooljaar 
nog geplaatst. Een nieuwe taalmethode 
‘Taaljournaal’ wordt versneld ingevoerd. Dit 
schooljaar in groep 4 t/m 6 en volgend jaar in groep 
7 en 8. We hebben op maandag, dinsdag en 
woensdag geen combinatieklassen, maar kleine en 
enkele groepen 4, 5 en 6 en de hele week de ‘s 
morgens een enkele groep 3. In een groep met 
rond de 13 leerlingen is er meer tijd en aandacht 
voor de kinderen met (leer)problemen, maar ook 
voor de kinderen die meer uitdaging verdienen. 
Daarom is het, nu we kleine groepen hebben, 
belangrijk kritisch te kijken naar wat we als 
leerkracht met onze groep willen bereiken. We 
hebben daarom gerichte doelen gesteld voor de 
komende periode. We weten wat we wanneer met 
de leerlingen bereikt willen hebben. Zo kunnen we 
de leerlingen beter volgen in hun ontwikkeling en 
kunnen we tussentijds kijken of de kwaliteit die we 
voor ogen hebben ook daadwerkelijk te realiseren 
is.  
 
Wij presenteren: Een conciërge! 
Per 13 oktober zal op de Noachschool een conciërge 
in dienst zijn voor 2 ½ dag. Zijn naam is meneer 
Arnold van Ravesteijn. Hij woont in Lexmond. 
Meneer van Ravesteijn houdt de tuin rondom de 
school bij, doet allerhande voorkomende klussen in 
en rond de school, maar kan ook erg goed 
timmeren. Hij gaat voor ons kasten maken in ons 
magazijn en hij is op dit moment mooie nieuwe 
deurtjes van de kieskast aan het maken. Echt 
vakwerk! Als meneer van Ravesteijn  niet op de 
Noach is, is hij werkzaam op Het Herédium in 
Zijderveld. We hopen als school veel plezier aan 

hem te beleven en hopen dat hij ook veel plezier 
aan ons zal beleven. U kunt op sommige dagen in 
en rond de Noachschool dus weer twee mannen aan 
het werk zien!  
 
Nieuws uit de groepen: 
Indianenfeest in groep 0,1 en 2. 

Op woensdag 17 september hadden we in groep 1 
en 2 een indianenfeest. Van tevoren hadden we 
indianentooien gemaakt en we hadden ook het 
volgende liedje geleerd: 
 
‘In het bos, in het bos, 
wonen indianen. 
Ze weten niet wat pijlen zijn  
en schieten met bananen.  
 
Ook hadden wij een indianenkreet geleerd. Het was 
maar goed dat we dit geoefend hadden, want toen 
we nog maar net met het indianenfeest begonnen 
waren, kwam opperhoofd Uch-Uch de klas binnen. 
Het opperhoofd had twee vrienden bij zich: Oorbel 
en Langvlecht. Zij waren op zoek naar indianen die 
bij hun stam zouden kunnen gaan horen. Ze 
vroegen aan ons of wij goede indianen waren. Dit 
mochten we deze ochtend laten zien. Aan het einde 
van deze leuke morgen kregen wij allemaal een 
indianendiploma.  
 
De dierendokterassistente 
Op dit moment werken we in groep 1 en 2 over het 
thema ‘huisdieren’. We hebben al veel dingen 
geleerd. In het lokaal van groep 1 is een 
dierenwinkel. Ook groep 2 speelt hierin. Maar we 
hadden nog veel vragen over huisdieren. Daarom 
waren we ook blij dat er iemand in de klas kwam 
die ons nog meer over huisdieren kon vertellen. 
Op vrijdag 31 oktober kwam Marlize de Heer bij ons 
in de klas. Marlize werkt bij “Dierenzorggroep Lek 
en Linge” in Vianen. Zij is daar dierenartsassistent.  
Marlize vertelde ons veel over huisdieren en de 
dierenarts. Daarna liet Marlize zien hoe je de zieke 



 

LAAGSTE PRIJS – BESTE SERVICE 
 
 

 
 
 

AUDIO – VIDEO – WITGOED 
 

TELECOMMUNICATIE 
 

ZONNEBANKAPPARATUUR 
 
 

 
Hoogstraat 18 -20 
Telefoon (0345) 618779 

 

DAAR WORD JE WIJZER VAN 
 
 

Leen Bogerd 
Overheicop 15 

4143 KW SCHOONREWOERD 
Tel. 0345-641673 

 
Groot assortiment in: 
 

• klompen 
• laarzen 
• werkschoenen en werkkleding 
• veebenodigdheden 
• diergeneesmiddelen 
• en nog vele andere aanverwante artikelen 

 

 
 

 

 

 
 
 

DIERVOERDERS 
 

• paarden-, schapen- en geitenbrokken 
• honden- en kattenvoer (o.a. Fokker) 
• kippen-, konijnen en caviavoer 
• diverse soorten vogelvoer 

 

 

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 



 

dieren weer beter kunt maken. Dit deden we door 
middel van een toneelstukje. Het was een leerzame 
morgen!  
 
Excursie naar het educatieschip ‘de Watervlo’ 
In de maand november ligt het schip ‘De Watervlo’ 
van stichting Reinwater in de haven van Leerdam. 

De groepen 3 t/m 8 hebben een bezoekje gebracht 
aan dit schip. Tijdens dit bezoek ontdekten de 
kinderen spelenderwijs de mogelijkheden van water. 
We werden ontvangen op de kade. Na een korte 
introductie werd de groep in tweeën gesplitst. De 
leerlingen hoorden geluiden die met water te maken 
hadden en moesten het goede plaatje bij het geluid 
zoeken. Ook konden de leerlingen voelen hoe 
stenen in de loop van de rivier veranderen. Hierna 
daalden we af naar de schatten van de zee in een 

heuse onderzeeër. We deden proefjes met ons 
eigen slootwater. Tot slot was er een spannende 
quiz…om te controleren of de kinderen goed opgelet 
hadden. Dat hadden ze! Ze kregen allemaal een 
aandenken aan deze leuke excursie. De kinderen 
hebben genoten, maar ook de ouders die zich 
enthousiast ingezet hebben om de kinderen deze 
leuke tijd te bezorgen. Dank u wel daarvoor! 
 
Volleybaltoernooi voor groep 8. 
De leerlingen van groep 8 hebben meegedaan met 
het volleybaltoernooi in Asperen. Ze hebben 
fantastisch gespeeld en ze zijn vijfde geworden. Wat 
nog belangrijker is: dat we heel veel plezier hebben 
gehad met elkaar! Na een fijne, sportieve avond ook 
nog extra feest, want we hebben met elkaar op 
school nog patat gegeten. Onderwijl hebben we de 

foto’s en filmpjes van het toernooi bekeken en nog 
een keer genoten van de geweldige avond. 
 
Atelier 
Binnenkort starten we op vrijdagmiddag weer 
ATELIER. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan in 
groepjes creatieve opdrachten doen. Knopen, 
kleien, musical maken, poppetjes en houten puzzels 
maken enz. 
We hebben veel ouders en andere 
enthousiastelingen die meehelpen. Er is oppas 
geregeld en iedereen heeft er veel zin in. Na een 
feestelijk moment, waarop het lint voor het 
“atelierlokaal” doorgeknipt wordt, gaan we aan het 
werk. 
 
De school open voor ouders! 
Op donderdag 13 november was er op de 
Noachschool een ouderavond. De schoolcommissie 
heeft haar jaarverslag gepresenteerd en we hebben 
op een boeiende manier een aantal stellingen 
besproken. Fijn om te zien dat er mensen bij de 
Noachschool betrokken zijn. Na de pauze was het 
tijd voor ‘terug in de schoolbanken…….’ Ouders 
konden twee lessen uitzoeken die ze wilden 
bezoeken. In groep 0/1/2 stond een speelwerkles 
op het programma, in groep 3 een les uit de 
Leessleutel, in groep 4/5/6 waren lessen uit de 



 

nieuwe methode Taaljournaal te volgen en in groep 
7/8 een les Rekenen Pluspunt en een les begrijpend 
lezen op verschillende niveaus. Fijn om ouders ook 
in de klas te ontmoeten. De betrokkenheid van de 
ouders heeft ons goed gedaan. We hopen, en gaan 
er eigenlijk wel een beetje vanuit, dat de ouders 
nog wat hebben opgestoken van de verschillende 
lessen. Als directeur maak ik op deze plaats een 
compliment aan mijn team, dat ze deze lessen voor 

de ouders wilden verzorgen! Ook dat is de 
Noachschool!   
 
Tot slot 
De feestdagen komen er weer aan. Ik wens u allen, 
vanaf deze plaats drie G’s:  
goede, gezellige en gezegende dagen toe. 
 

namens het team van de Noachschool, 
Kees de Korte 

 
 

Ad en Tineke’s dagwinkel wint BuurtSuper Award 2008 
 

Een jury bestaande uit 
gerenommeerde foodexperts 
van retailbedrijven en 
fabrikanten waardeerde de 
genomineerde buurtsupers op 
drie criteria: klantenbinding, 
sociale betrokkenheid en 
verdienstelijk ondernemerschap. 
Het eindoordeel was unamiem: 
de eerste plaats voor Ad en 
Tineke’s Dagwinkel te 
Schoonrewoerd. 
 
De jury: “Ad en Tineke leveren 
dagelijks een topprestatie met 
hun supermarkt. Naast de vele 
uren die het echtpaar draait als 
ondernemers, spendeert het 
duo vele uren aan het 
verenigings- en vrijwilligersleven. Daarnaast wordt 
veel aandacht besteed aan local marketing met tal 
van initiatieven. Ondanks al deze aandacht voor 
initiatieven rond de supermarkt, houden Ad en

Tineke de ontwikkelingen in de winkel scherp in de 
gaten. Zo blijven zij investeren in de inrichting van 
de supermarkt en laten zij de klanten zien dat zij 
oog hebben voor de toekomst. Alle lof voor dit 
ondernemersechtpaar.” 

 

 



Nieuwsbrief december 2008 
Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd 

 

Relatiegeschenken/ kerstpakketten  Ook dit jaar verzorgen 
wij weer graag uw relatiegeschenk/ kerstpakket. Info: Tineke.  

Dagpas  Voor mooie gratis cadeaus: www.slimsparen.info.  
Ook is er een map in de winkel. 

Bezorgservice   
In Schoonrewoerd bezorgen we dagelijks de boodschappen gratis thuis. 

Taart van de maand 
Winnaar november: Dineke Brouwer-Blokland. Meer info op onze site. 

Dagbak te huur  De dagbak is te huur voor € 10,- per dag of gratis bij 
inlevering van 200 dagpaspunten. 

Messenslijpservice  In november haalden we de doelstelling: meer 
dan 100 messen/scharen geslepen. In mei  2009 krijgt U opnieuw de 
gelegenheid om scharen en messen te laten slijpen.  

Pin en Win  De hoofdprijs van € 1500,- viel bij één van onze klanten. 
Meer info op onze site. 

Openingstijden feestdagen  Pakjesavond 5 december zijn wij 
gesloten. (4 en 5 december alle sint artikelen halve prijs) 
Maandag 22 en dinsdag 23 december tot 20.00 uur .  
Woensdag 24 december tot 16.00 uur. 
Zaterdag 27 december: normale openingstijden van 8.00 tot 16.00 uur. 

Buurtsuper Award 2008  De beste buurtsuper van 2008 (tot 400 
vierkante meter) staat in Schoonrewoerd. Trots dat we zijn! Kijk op onze site 
of ga naar www.supermarktactueel.nl. 

Sparen voor je club, school of instelling  
Vanaf 1 januari kunt u uw  spaarpunten bij laten schrijven op een aparte 
DAGPAS. Iedere club, school of instelling kan op verzoek een DAGPAS laten 
aanmaken, die bij ons in de winkel blijft. Geïnteresseerd? Meld u nu aan. 

Jaarkalender 2009  Bij besteding van tenminste € 15,- aan 
boodschappen krijgt u onze DAGWINKEL jaarkalender gratis aangeboden. 

Kopiëren, faxen en lamineren 
Voor het kopiëren en faxen betaalt u € 0,10 cent en 
lamineren kost € 1,00. 
 
 
Graag tot ziens Ad, Tineke en meedenkers, 
Ad & Tineke’s Dagwinkel:  www.dagwinkelschoonrewoerd.nl 
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TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER 
 
Voor meer informatie kunt u ons 
vrijblijvend bellen 

 
 
 
 

Nijverheidstraat 24 4143 HM Leerdam Fax (0345) 61 33 94 



 

VEEGROOSTERS 
 
Spelregels: 
Na uw week de prikker doorgeven aan de volgende op de lijst en bij verhindering onderling ruilen.  
Nieuwe deelnemers: wilt u meedoen? Bellen met Nelly de Goey, tel. 642756, DVS Speeltuincommissie.  
 

In de week SPEELTUIN WEST SPEELTUIN OOST 
Van Tot Familie Adres/telefoon Familie Adres/telefoon 
24-11 30-11 E.T. ’t Lam Brinkstraat 9 

Tel. 643413 
A.H. den Braven Eiberhof 5 

Tel. 642777 
01-12 07-12 F. Waalboer Brinkstraat 15 

Tel. 611656 
J. Mulder Masada 18 

Tel. 641583 
08-12 14-12 D.A. Burggraaf Kalverweg 31 

Tel. 642543 
E.A. Rochat Masada 10 

Tel. 643214 
15-12 21-12 B.C. Kool Kalverweg 6 

Tel. 641591 
E. Looijen Masada 6 

Tel. 641793 
22-12 28-12 J.C. Brouwer Kalverweg 13/15 

Tel. 642681 
P.C. van Dam Bongerd 7 

Tel. 642251 
29-12 04-01 A.C. van Breugel Kon. Julianastraat 54 

Tel. 642214 
T. van Bruggen Bongerd 5 

Tel. 642511 
05-01 11-01 J. van Zanten Kon. Julianastraat 19 

Tel. 642464 
C.L. van de Vis Bongerd 3 

Tel. 642593 
12-01 18-01 S.T. Stijsiger Kon. Julianastraat 28 

Tel. 643218 
W. Abbel Bongerd 1 

Tel. 642497 
19-01 25-01 J.C. Harlaar Kon. Julianastraat 25 

Tel. 642693 
P. Versluis Noorderwoerd 26 

Tel. 641153 
26-01 01-02 W. de Keijzer Kon. Julianastraat 11 

Tel. 642537 
P. Middelkoop Noorderwoerd 32 

Tel. 642727 
02-02 08-02 A.Hak Pr. Bernhardstraat 4 

Tel. 643250 
A.van de Wal Noorderwoerd 7 

Tel. 642310 
09-02 15-02 H.P.T. van Hunnik Pr. Bernhardstraat 12 

Tel. 642704 
J. van Pouderoijen Noorderwoerd 52 

Tel. 642429 
16-02 22-02 L. Verkerk Pr. Bernhardstraat 5 

Tel. 642495 
A.W. den Hartog Kortgerecht 12 

Tel. 642320 
 

 

   ACTIVITEITENKALENDER 
 

 
december 
4 december  20:00 uur Diapresentatie Natuur- & Vogelwacht:  

Zomer Bruijn met: Uilen: het nestleven van de bosuil 
10 december 20:00 uur Kerstconcert Karel Bogerd, Grote Kerk Leerdam 
10 december 20:00 uur Informatieavond feestweek, Partycentrum 
13 december 10:00-14:00 uur Kerstmarkt Gereformeerde Kerk, Rommelschuur 
17 december  Ophaaldag oud papier, SIA 
18 december 20:00 uur Diapresentatie Natuur- & Vogelwacht:  

Jan Trapman met: Flora en Fauna van Israël 
19 december 15:00-21:00 uur Winterfair in het Partycentrum 
21 december:  9:00 uur Excursie Natuur- & Vogelwacht: vogelexcursie naar de Flevopolder. 

Vertrek vanaf Helsdingen in Vianen. 
24 december 21:30 uur Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk 
 
januari 
7 januari  Nieuwjaarsreceptie voor genodigden Ouderenkontakt 
9 januari 19:30 uur Ledenvergadering Oranjevereniging en nieuwjaarsreceptie, Partycentrum 



  




