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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer vierentachtig
Opeens is het dan april. De sneeuw is gesmolten
en op een enkele nachtvorst na, de ergste kou
uit de lucht. De bollen schieten uit de grond, de
eerste struiken bloeien, het wilgenhakhout krijgt
een lichtgroene gloed, de ooievaars bouwen en
baltsen en de Klepper is weer oranje.
Voorop prijkt een prachtige tekening. Het was
dit jaar lastig kiezen: beide basisscholen hadden
zo enorm hun best gedaan! Compliment aan alle
tekenaars. Ook in deze Klepper hebben we weer
tekeningen afgedrukt, want we konden eigenlijk
bijna niet beslissen.
Uiteraard staat er weer veel voorpret in deze
Klepper: het programma van de Oranjevereniging
voor de Koninginnedag, het programma van het
marktcomité voor de jaarmarkt en de aankondiging
van een lentedag bij De Schaapskooi. Het lijkt
hier in de omgeving wel altijd feest.
Niet overal op deze aardbol hebben mensen het
zo goed en gezellig als bij ons. Daarover kunt u
lezen in het artikel over Haïti. Het ligt nog vers in
ons geheugen: de aardbeving. Johan den Hertog
is er geweest met het Urban Searche And Rescueteam. Hij zal de beelden wel nooit vergeten.
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Meer berichten van ver komen van Mariska van
Dijk. U weet het vast nog wel: onze bevlogen
Schoonrewoerdse die op het schip de Doulos ver
weg haar inzet en betrokkenheid wilde geven, die
Mariska is op de vaste wal. Niet van Nederland,
maar in Turkije. Lees er meer over in deze
Klepper.
Wim Scherpenzeel
heeft het verhaal weer
opgepakt over de Vijheerenlanden. Het was niet
altijd pais en vree in onze streken. De ene plaats
liet stiekem het land van de ander onderlopen…
Kennelijk kwam men in die tijd geen arbeiders
te kort: er werd wat af gegraven aan sloten en
vlieten. Meneer Bikker las in het aannemersblad
dat arbeiders voor het uitvoerende werk wel
schaars worden in onze tijd. Hij gaat in zijn artikel
in op de jaren dertig: een tijd waarin er weinig
werk was. Voor een habbekrats moest er hard
geploeterd worden. Een goede vakman was in die
tijd waardevol. Doorstuderen om echt vakman te
kunnen worden, zat er vaak niet in: dat was een
dure aangelegenheid. Ook trekt meneer Bikker
een parallel naar deze tijd: wie wil er nog echt een
ambachts-vakman/vakvrouw worden? Wordt het
handwerk nog wel gewaardeerd?
Er zijn weer foto’s van vroeger: weet u nog wat
het sprietlopen is? Het werd vroeger gespeeld
tijdens de jaarmarkt. Gera ging op onderzoek uit.
En foto’s van nu. Een interview met een Sensitherapeute. De vijftig vragen zijn ingevuld door
Karel Gisolf, bewoner van het grote witte huis
aan de Dorpsstraat.
Tenslotte wijs ik u nogmaals op het koor ‘Zout’.
Een koor van ongeveer 25 enthousiaste stemmen.
Dat Schoonrewoerdse koor geeft een concert op
24 april 2010. Noteer het vast in uw agenda,
want het wordt heel erg de moeite waard! De
toegang is gratis. U bent welkom vanaf 19.30
uur, de avond begint om
20.00 uur. Het
repertoire is gevarieerd. Echt een avond uit.

Het is weer een goed gevulde Klepper. Dank aan
alle inzenders en veel leesplezier toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper nummer 85 is vrijdag 28 mei.
Klepper 85 zal rond 18 juni worden bezorgd.
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Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.
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tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: dewoerd@chello.nl
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Het lichaam is de spiegel van de ziel
Een
burn-out,
maagklachten,
een
depressie of moeheid. Het zijn problemen
waar veel mensen mee kampen en vaak
ontstaan ze door een psychische oorzaak.
Er zijn veel manieren om via een medische
weg een oplossing te vinden. Een van die
mogelijkheden is Sensi-Therapie. Petra
van der Zande is Sensi-therapeute. Ze
heeft haar praktijk aan huis, omgeven
door de prachtige natuur, aan De Diefdijk.

je ook je eigenwaarde terug en leer je voor
je eigen mening op te komen. Er komen vaak
veel emoties los, dit ruimt op en lost ook op! Zo
wordt er al heel veel aan zelfgenezing gedaan’,
vertelt Petra. Er is geen sprake van vele
behandelingen, meestal is één behandeling al
voldoende omdat dan al voldoende handvatten
zijn aangereikt om door te kunnen gaan.

In alle bescheidenheid praat Sensi-therapeute
Petra van der Zande over de keuze van
mensen om een oplossing voor problemen te
vinden. Een ieder heeft een vrije keus tussen
de Westerse en Oosterse geneeswijzen en mag
zelf kiezen waar men zich toe aangetrokken
voelt en het beste resultaat biedt. Mensen
moeten wel weten waar ze uit kunnen
kiezen. Door internet komt men steeds meer
te weten over alternatieve geneeswijzen.
Hierdoor wordt ook Sensi-Therapie waarbij
voorop staat dat de cliënt aan zichzelf wil
werken steeds bekender en meer populair.

Wanneer men een klacht heeft gaat
men naar de dokter. De dokter
bestrijdt de klacht. Sensi-Therapie is
erop gericht de mens in zijn totaliteit
te behandelen. Ze blijven de vraag
stellen: ‘waar komt de oorzaak van de
klacht vandaan.’ Door verschillende
behandelmethoden binnen de therapie
wordt de oorzaak opgezocht en
worden handvatten aangereikt om een
verbeterproces te starten. Voorbeelden
van
behandelmethoden
zijn
allergiemetingen, drukpuntmassage en
E.F.T.

Petra merkt dat binnen de Westerse
geneeswijzen bij depressies vaak gekozen
wordt voor zware medicijnen. ‘Die medicijnen
slaan de mens lam. Ze laten je niet meer
jezelf voelen, je raakt jezelf kwijt. Juist in die
zware periodes is het ontzettend belangrijk
om je emoties te tonen. Lach, huil en praat
erover. Door Sensi-therapie leer je te zijn wie
je echt bent en niet wie je moet zijn. Voelen
en luisteren naar jezelf is soms heel moeilijk
en kan heel veel pijn doen. Maar als je er de
moed voor hebt om aan jezelf te werken krijg

Wat is Sensi-Therapie?

Wie voor het eerst bij Petra komt zal merken
dat ze vrijwel direct met de therapie begint.
Na wat oriënterende vragen zoekt ze door
middel van haar hoogsensitiviteit en haar
biosensor de juiste behandelingswijze. Omdat
elk mens verschillend is, vindt Petra voor elke
cliënt een aanpak die persoonlijk op de cliënt is
gericht. Sensi Therapie bestaat uit uitgebreide
mogelijkheden tot behandelingen. Voorbeelden
hiervan zijn een voeding- en allergiemeting,
drukpuntmassage en Holistic Pulsing. Al deze
behandelingswijzen hebben tot doel om het
lichamelijk welzijn te bevorderen. ‘Veel mensen
zijn bang voor zo’n onbekende behandeling,
maar het is niets om bang voor te zijn hoor,
het doet geen pijn’, lacht Petra. Wel stelt ze
voorop dat het erg belangrijk is dat de cliënt
er hard aan wil werken. Hij of zij moet het
echt willen. ‘Het heeft geen zin om je man of
vrouw, buurman of vriendin te sturen terwijl
die het niet wil.’ De Sensi Therapie is heel goed
te combineren met de behandelingen van een
reguliere arts.
Al sinds haar jeugd weet Petra van der Zande
dat ze hoogsensitief is. Omdat ze geen
mensen om zich heen had die ook die kwaliteit
bezitten verdrong ze haar hoogsensitiviteit.
‘Mijn hoogsensitiviteit werd in mijn jeugd als

zweverig en vreemd gezien. In mijn gedachten
waren zij die mij niet begrepen juist gek, want
ik kon niet geloven dat men niet zag en voelde
wat ik wel deed.’ Wat hoogsensitivisme precies
inhoudt weet Petra als volgt uit te leggen:
‘Er botst snel een gevoel op me wanneer ik
ruimtes betreedt. Wanneer ik iemand een
hand geef voel ik de emoties van de ander.’
Toen Petra rond haar dertigste weer met mensen
in aanraking kwam die in hun hoogsensitivisme
ontwikkeld waren en haar hoogsensitivisme
herkenden hoefde ze niet meer aan zichzelf
te twijfelen. ‘Ik kwam in een stadium terecht
waarin ik in mezelf kon gaan geloven. Ik kon
een stuk zelfvertrouwen gaan ontwikkelen en
dat is voor mij, net zoals voor ieder ander,
erg belangrijk geweest. Ik ontwikkelde mijn
kwaliteit verder door cursussen te volgen
en heb er bibliotheken vol over gelezen.’
‘Er zijn zoveel mogelijke manieren om te
geloven en te voelen’, vertelt Petra. In haar
zoektocht vond ze haar eigen manier om er

mee om te gaan. ‘Ik vond de Sensi Therapie
erg goed bij mij passen. Het geeft mij de
mogelijkheid om met mijn gevoelens anderen
te helpen. Ruimte aan elkaar geven voor ieder
zijn eigen inzichten vind ik erg belangrijk.’
Petra heeft nu vier jaar haar eigen praktijk. ‘Het
bevalt me erg goed en ik leer er nog altijd van
door de boeiende verhalen die ik hoor waardoor
ik me ook blijf ontwikkelen. Ik heb de indruk
dat mensen opgelucht de deur uit gaan omdat
er helderheid is verkregen. De aangereikte
handvatten geven aanleiding om veel na te
denken en hun eigen pijn te ontdekken en daar
een plaats voor te vinden. Iemand leren kijken
naar zichzelf en de kracht meegeven om door
te gaan als een evenwichtig mens is mijn doel.’
Petra van der Zande
Praktijk voor Sensi Therapie
Diefdijk 82, 4151 MK Acquoy
0345-641973 (na 17:00 uur bellen)
door Gijs Kool jr.

Jubileumconcert ‘Zout’

Het Christelijk gemengd koor “Zout” bestond
vorig jaar alweer 30 jaar, maar omdat we in
Schoonrewoerd erg druk waren met de aanen verbouw van de kerk, willen wij dit jubileum
graag dit jaar alsnog vieren!
Dit willen wij doen door het geven van een
feestelijk concert, waarvoor we u hierbij graag
van harte uitnodigen!
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Toegang:

Zaterdag 24 april 2010
Gereformeerde Kerk,
Schoonrewoerd
Zaal open 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur.
Gratis

Het Chr. gemengd koor “Zout” staat onder
leiding van Polien Fijan. Het repertoire is
zeer breed, van modern tot klassiek, zowel
Nederlandstalig als Engels, Latijn en diverse
andere talen. Tijdens het concert zullen wij
een groot deel van ons nieuwste repertoire ten
gehore brengen.
Medewerking wordt verleend door:
Johannes Kaldeway, piano
Marco Nijland, orgel
Merijn van der Sluijs en Eddy Joon, saxofoon
Nienke van Keulen, drums
Graag tot ziens op 24 april. Natuurlijk zijn ook
uw familie, vrienden en bekenden welkom!

Gezocht eigenaar:
Er hangt al maanden een broek, retour van de
stomerij bij ons.
Bonnummer: 1334 Rose.
Mogelijke eigenaar: Vos.
Kleur: zwart. Merk: WE.
Af te halen c.q. te bezichtigen bij Ad &
Tineke’s dagwinkel.

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

De crisisjaren dertig
Je moet wel minstens 75 jaar zijn wil je er nog
iets van meegemaakt hebben. De één heeft
het zus beleefd en de ander zo. Je zou er een
boek over kunnen schrijven, maar dit is nu de
bedoeling niet. Alleen even in vogelvlucht van
de dertiger jaren naar nu.
Inspiratie?
Misschien als een oudere dit leest, zal het hem
of haar wel inspireren de pen op te nemen en
te beschrijven hoe hij of zij het beleefd heeft,
we hopen het.
Hoewel ik in Leerdam geboren ben, en van
oorsprong uit Leerbroek kom waar de Bikkers
familie woonde, heb ik m’n schooljeugd in
Nieuwerbrug a/d Rijn doorgebracht, daar waar
m’n moeder geboren en getogen is.
IJsbloemen
M’n vader was afgezakt naar boerendaggelder,
we woonden in een daggeldershuis, twee
kamers, één slaapkamer met 2 bedsteden en
een woonkeuken. Je kon alleen in de woonkamer
een kachel stoken. Wij als kinderen sliepen op
een open zolder, er was geen dakbeschot, dus
rechtstreeks onder de pannen, met een paar
glazen pannen als daglicht. In de winter als het
vroor glinsterden de pannen van de adem die
je uitblies en die bevroor. Dus diep onder een
gestikte gewatteerde deken kruipen, dan was
het prima uit te houden. Voordat de kachel

zoveel warmte gaf dat de ruiten ontdooid
waren, kon je met je adem een gaatje in de
bevroren ruit zuchten. Eigenlijk wel wonderlijk
dat er zulke mooie ijsbloemen op de ruiten
kwamen.
Boerenknecht en boerenmeid
Langs de Rijn had je voor die tijd vrij grote
boeren op hun boerderijen wonen en met
Sint Catrijn werden de boerenknechten en
de boerenmeiden voor een jaar ingehuurd,
uiteraard met kost en inwoning. De opkamer
boven de kelder was het domein van de
boerenmeid en een “hok” op de til boven de
koeien was de ruimte van de boerenknecht.
De daggelders werden in maart ingehuurd per
dag. M’n vader was vaste daggelder die naam
bestond eigenlijk wel niet maar werd gewoon
gebruikt, d.w.z. hij had elke dag werk, zomer
en winter, een groot voorrecht.
De boer waar hij werkte had een boerenknecht
en een boerenmeid en m’n vader. Naast ons
woonde een echte boerendaggelder, als het
een dag regende of er was die dag minder
werk, dan werd er gezegd, morgen hoef je niet
te komen, en die dag werd niet betaald en in
de winter liep hij in de “steun”, dan moest hij
stempelen. Ze hadden 10 kinderen, dat was
echt armoede, niet voor te stellen, in de winter
was er geen geld voor margarine of beleg op
brood, de kinderen kregen een snufje zout op
droog brood.
Stoepmeid
Ons buurmeisje kwam van school af en werd
ingehuurd als stoepmeid. Het was een meisje
van 12 jaar, een mager tenger scharminkel.
Het stoep- of boenhok aan de stoepsloot
was haar domein. Ze moest al het melkgerei
schoonmaken, de vaat en de kleren spoelen
enz. Wel met kost en inwoning, en ééns in de
veertien dagen had ze zondags vrij en kon ze
naar huis.

ook foto volgende pagina). Hij kreeg f 2,50
per week, 6 dagen van ’s morgens 7 uur tot
’s avonds 6 uur. Later is hij in een drukkerij
gaan werken en heeft hij met veel avondstudie
een drukkerij overgenomen en deze heeft m’n
zoon Piet weer overgenomen.
Ambachtschool
Zelf was ik het jongste jochie en ik mocht wel
naar de ambachtschool, een groot voorrecht
in die tijd. Ook ik heb na veel avondstudie in
1959 een bedrijf overgenomen! Toen stonden
2 timmerbedrijfjes te koop, één in Leerbroek
en één in Schoonrewoerd. In Leerbroek van
Jan Baas, vader van Evert Baas (architect).
Dat was het helemaal: het dorp waar m’n
opa en nog verder terug woonde, maar daar
was geen woning bij. In Schoonrewoerd, daar
was wel een woning bij. Zodoende zijn we
op Schoonrewoerd beland, terug in het land
mijner voorvaderen.

Stekeltrekker
Maar ik moet verder, anders is het niet meer
in vogelvlucht. We gingen naar school op
klompen, m’n vader spijkerde er stukjes
fietsband onder, dan sleten ze niet zo hard.
Toen m’n broer van school af kwam, wilde hij
graag naar de ambachtschool, want als je een
vak had geleerd had je meer kans om werk
te vinden. Maar m’n ouders hadden geen geld
voor schoolgeld, dus moest hij werk gaan
zoeken. Hij kon bij een boer stekels (distels)
gaan trekken met een stekeltrekker (heeft er
later een gekocht als aandenken, nostalgie zie

Genoeg werk, weinig animo
En nu komt het pas, waarom ik dit schrijf. In
de dertiger jaren was er bijna geen werk te
krijgen: grote werkeloosheid. Maar in de jaren
tachtig was er zoveel werk, dat er voor het
vuile en eentonige werk Turken en Marokkanen
gehaald werden die dat werk wel wilden doen.
In de jaren dertig wilden de jongens graag
naar een ambachtschool om een vak te leren,
maar konden niet omdat er geen geld voor
was. En nu wordt er min op een ambachtsman
neergekeken de één na andere technische
school moet sluiten, geen leerlingen die een
vak willen leren.
Voor elke onderwijzer is het een pré, als hij
kan zeggen: al m’n leerlingen kunnen naar
een vorm van hoger onderwijs. Schoorvoetend
moet hij een enkele keer
zeggen: “Ja, één jongen,
ja die moet dan maar naar
een technische school.” Nu
staat er in ons vakblad,
dat er een organisatie is
(Tecline) die 100 jongens
uit Oost Duitsland gehaald
heeft, die wel een vak
willen leren. [Zie kader,
red.] Vooral loodgieters
en elektriciens, daar komt
een groot gebrek aan,
deze
beroepen
willen
onze jongens helemaal
niet meer leren, maar
ook timmerman is een
minderwaardig
beroep

geworden. Deze Oost-Duitse jongens gaan
3 dagen naar een technische school en 2
dagen stage lopen bij een bedrijf. Tecline doet
een oproep aan de kleine patroons om een
cursus Duitse communicatie te gaan volgen,
zodat ze beter met hun leerlingen kunnen
communiceren. Ik zal maar weer een diepe
zucht laten.
Ons eigen dorp
Nu ik dit zelf nog eens overlees, dacht ik, zou het
op onze scholen hier op ons dorp ook zo gaan?
Ik heb dit nu wel klakkeloos overgenomen uit
ons vakblad, maar laat ik eerst zelf eens in een
persoonlijk gesprek bij onze beide directeuren
vragen hoe het hier gesteld is. Nou daar kwam
iets heel anders uit de bus. Als blijkt dat de
jongens een technische knobbel hebben, of
echt handig met hun handen zijn, dan wordt er
niet schoorvoetend een advies gegeven. Nee,
ze geven spontaan een advies aan hun ouders
wat voor die jongen het beste zou zijn. Een
enkele keer komt het voor dat een ouder dat
advies niet opvolgt, maar hun zoon liever met
een net pak naar een kantoor ziet gaan, in plaats
van in een overall te zien lopen, maar als die
jongen een goed vakman wordt, dan verdient
hij belangrijk meer dan kantoorpersoneel. En
als ze een echte technische knobbel hebben
kunnen ze naar een M.T.S. of H.T.S., ook daar

komt gebrek aan.
Ja, onze scholen hebben zelfs ook nu jongens
die naar een VMBO gaan. Zo zie je maar weer,
ons dorp met onze twee scholen is niet zo
maar een dorp, waarvan er 13 in een dozijn
gaan. Ook op dit punt hebben we een dorp met
onderwijzers die geheel met ons meeleven,
gewoonweg een bijzonder dorp waar we trots
op mogen zijn.
Bikker

Uit: De Aannemer, vakblad voor het
uitvoerende bouwbedrijf, januari 2010,
jaargang 21.
‘Nederlandse jongeren willen geen vieze
handen’
Opleiding voor jonge bouwvakkers uit
Oost-Duitsland
Crisis of geen crisis, over een paar jaar zal
door de vergrijzing en geringe instroom
van jongeren de vraag naar buitenlands
personeel toenemen. Dat stelt Paul Muller
van Tecline International, detacheerder van
vakmensen uit Midden- en Oost- Europa.
Om aan die vraag te voldoen, is hij bezig
met het opzetten van een vakopleiding voor
jongeren uit het voormalig Oost-Duitsland.
Het lijkt een raar bericht in deze tijd…
Wat we doen, is door de crisis heenkijken. De
vergrijzing zorgt ervoor dat er over een paar
jaar een tekort is aan personeel. Onze eigen
jeugd wil geen vieze handen. Een rapport
van het UWV heeft die conclusie onlangs
nog eens bevestigd. Elke branche- of het
nu de bouw is of de automobielindustrieprobeert om de zoveel jaar weer jongeren te
trekken. Ze vissen al jaren in dezelfde vijver,
zonder structurele oplossingen. Wij brengen
een vernieuwd concept door te kijken naar
jongeren uit het buitenland.
Waarom Oost-Duitsland?
In die cultuur heeft de vakman veel meer
aanzien dan in de onze. Nederland is een
typische kenniseconomie. In ons land zijn
ouders blij wanneer hun kind een hoge
score haalt bij de Cito-toets, want dan kan
het naar het atheneum. De waardering voor
het vak is veel minder. Die waardering is er
in Duitsland wel.

Toe aan thuiszorg?
Velen, die zelfstandig wonen, zijn op extra hulp aangewezen. Emma Thuiszorg biedt in uw
eigen, vertrouwde omgeving:
-

huishoudelijke hulp
persoonlijke, dagelijkse verzorging
verpleeghandelingen
begeleiding aan mensen met een beperking
hulp tijdens een herstelperiode na een ziekenhuisopname
dagverzorging in ons woonzorgcentrum

Benieuwd of u in aanmerking komt voor thuiszorg? Bel Mary Anemaat (0345-636569) of
e-mail haar (m.anemaat@emmazorg.nl). Zij vraagt de benodigde indicatie aan, ze weet of
een alarmeringssysteem mogelijk is en ze biedt ondersteuning aan mantelzorgers.
Staat u op de wachtlijst voor ons woonzorgcentrum? Emma Thuiszorg kan u helpen tot er
een appartement vrij komt.

Emma maakt werk van uw welzijn.

5)6*4;03(

in Schoonrewoerd. Onze hartelijke dank!

Nieuws over de jaarmarkt
op vrijdag 14 mei 2010
Grote verloting: Bij de leden van
“het
Marktcomitè” kunt u loten kopen a € 1.00 per
stuk. De eerste prijs is € 250.00 de 2 t/m 8
ste prijs zijn waardebonnen van € 100.00 per
stuk en de 9 t/m 15e prijs zijn 6 bonnen van €
50.00. Deze bonnen kunt u besteden bij onze
sponsors.

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

prettige

marktdag

toegewenst.

Helikoptervlucht: Tijdens de jaarmarkt kunt
u gedurende de dag een helikoptervlucht
maken. De kosten hiervan zijn € 30,- per
vlucht. U kunt plaatsen reserveren bij Ad &
Tineke’s dagwinkel.
Jublileum: Dit jaar is het de 50ste keer dat
er naast de jaarmarkt volksspelen worden
georganiseerd door het marktcomité.
Ter
gelegenheid hiervan gaan wij alle inwoners
van Schoonrewoerd verrassen. Let op als er
begin mei door één van de leden bij u wordt
aangebeld.
Programma:
Tijdens de jaarmarkt zijn er opnieuw 100
kramen.
Natuurlijk is er ook de gratis
draaimolen, de kinderboerderij, een gratis
springkussen,
muziek en nog veel meer.
Na de finale van de “kopvanjut” starten we
volksspelen met een kinderspel voor alle
leeftijden. Op verzoek van velen organiseren
we dit jaar opnieuw ringrijden met paarden.
Er zijn twee categorieën: aangespannen
met paard en wagen en als ruiter en paard.
In de middag zijn er ook een aantal clownvoorstellingen bij de ”oude brandweerkazerne”.
Om 19.00 uur begint het touwtrekken voor
zowel dames- als herenteams. Ook voor de
dames is er een wisselbeker beschikbaar
gesteld. Wie gaat er dit jaar met de eer
en de mooie prijzen strijken? Tot slot is
er als altijd disco in ”Het partycentrum”.
Sponsors: Onze dank gaat uit naar onze
hoofdsponsors en de tientallen andere
sponsoren. Zonder deze sponsors is het
onmogelijk om de markt, in de huidige vorm,
in stand te houden. Onze standhouders betalen
namelijk de laagste standhuur van Nederland

Uit de oude doos: Bestuur Marktcomité

Uitbreiding Hertenkamp
Op 11 maart werden wij verblijd met de
geboorte van twee mini geitjes, twee jongetjes
(bokjes). Het ging niet vanzelf, maar met
deskundige hulp van Cees van Es zijn ze
gezond ter wereld gekomen.

Op 20 maart was het weer zover. Toen het licht
werd liepen er al twee kleintjes. Deze keer een
meisje (wit met zwarte wangetjes) en nog een
jongetje.
Het is een lust om naar dat gedartel en
gespring te kijken. Zelfs de ooievaars kwamen
feliciteren.
Corrie Stappershoef
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Natuur- en
Vogelwacht
Vijfheerenlanden
Voor mij op tafel staat een potje met Lelietjesvan-Dalen. De mei-bloempjes, die in Frankrijk
op 1 mei als boeketje worden uitgedeeld als
je boodschappen hebt gedaan. Of die je als
kleine boeketjes langs de weg kunt kopen en
weg kunt geven. Zo’n leuke gewoonte is dat.
Ik ben daar vooral enorm gevoelig voor omdat
ik op 1 mei jarig ben.
Die Lelietjes laten zien dat het voorjaar er echt
is, niet meer komt, maar IS. Heerlijk, ik heb de
voorbode voor mijn neus en ga u vertellen wat
De Schaapskooi allemaal te bieden heeft dit
voorjaar. Geniet ervan en zet op 1 mei gerust
een boeketje Lelietjes op uw tafel.
Wij nodigen u van harte uit bij ons LENTEFEEST
op 24 april. Het jaar 2010 is internationaal
uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit
en daar sluiten we graag op aan. We gaan
inventariseren hoe groot de diversiteit aan
planten, grassen, mossen, insecten, vogels
en andere dieren is om de Schaapskooi.
Voor de kinderen worden vele activiteiten
georganiseerd, een kabouterroute voor de
allerkleinsten en de groteren gaan vogels
kleien en kikkers maken. De volwassenen
kunnen meedoen aan een excursie o.l.v. een
deskundige gids. In de zaal worden films
gedraaid, o.a. over de huismus, er kan worden
meegedaan aan een workshop bloemschikken,
er zijn demonstraties spinnen en weven.
Kortom het wordt een dol en vol lentegebeuren
in De Schaapskooi.
Voorjaar en zomer nodigen uit om naar buiten
te gaan. De avonden in de Schaapskooi met
presentaties van ver en dichtbij houden weer
even op. We gaan er op uit:
9 mei is er een excursie in het Zouwegebied
onder leiding van Jules Klees. Lekker dicht bij
huis. We vertrekken om 08.00 uur vanaf het
tunneltje onder de A27 bij de Zederik aan het
eind van de Driemolensweg.
16 mei gaan we iets verder weg: excursie
naar Tiengemeten, het eiland in het
Haringvliet. Onze gids is Bart de Groot samen
met Piet Solleveld. We verzamelen om 09.00
uur bij het veer Tiengemeten.
20 mei blijven we weer dichterbij: een
avondexcursie in het Lingebos met Bart de

Groot. Om 19.20 uur bij station Leerdam zijn
en u kan mee.
Vogels dichtbij huis halen kan onder andere
door mooie nestgelegenheid te bieden. U kunt
bij De Schaapskooi terecht voor nestkasten.
Gemaakt van hout uit verantwoord beheerd
bos en gecertificeerd volgens de richtlijnen
van FSC, SCS-COC-00756. De modellen zijn
vriendelijk geprijsd.
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht
wensen u een goed buitenseizoen toe.
Jolanda Lemcke

Stichting
Ouderenkontakt
Woensdag 26 mei gaan we met het
ouderenkontakt een dagje uit. Deze dag gaan
we naar Brabant.
We drinken koffie in ‘de Rustende Jager’. Deze
gelegenheid
bevindt zich in Biezenmortel
(gemeente Haaren). Daarna gaan we naar de
Beekse Bergen en gebruiken daar de lunch.
Er is gelegenheid om rond te lopen en daar
de dieren te bekijken. Om 14.15 uur is er een
rondrit door het safaripark waar we tussen
de leeuwen en de giraffen doorrijden. Er zijn
verschillende dieren te zien. We bezoeken
ook de roofvogels die een show geven. De
roofvogels vliegen tijdens de show soms
rakelings over je hoofd en je lijkt soms zelf
een prooi voor deze vogels. Dan vervolgen we
de rondrit weer en komen aan het eind van
deze middag.
We zetten de dag voort in Drimmelen. Daar
gebruiken we een overheerlijk diner. Na het
heerlijke nagerecht en nog even een blik over
de Amer gaan we huiswaarts en zit ons dagje
uit er weer op.
We hopen op mooi weer en dat alles goed zal
verlopen. Het opgeven voor de reis gaat op de
bekende wijze via de bestuursleden.

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

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

16 + 5 vragen aan Kees van den Berg
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Naam: Kees van den Berg
Leeftijd: 17
Broers/Zussen: Sharon (21) Roos (13)
Hobby‛s: voetbal, uitgaan, chillen
School: ROC Midden Nederland Nieuwegein, Opleiding: Veiligheid en vakmanschap
(leger
opleiding)
Leukste vak op school: Terreinwerk
Ik heb een hekel aan: Mensen die zeuren om
niets
Mijn favoriete sport: Voetbal
Ik kan geen dag zonder: Eten/drinken
Ik lust geen: Spruiten
Ik ben gek op: Voetbal Feyenoord
Ik word kwaad als: Iets niet lukt dan ga ik er
alles aan doen zodat het wel lukt

13. Een slechte eigenschap van mezelf: Slecht
tegen mijn verlies kunnen
14. Mijn favoriete vakantie: Spanje
15. Mijn favoriete muziek: Rap, Hiphop, House,
Hardcore, Happy Hardcore, Reggaeton
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek/ trainingsbroek
17. Het leukste in het dorp: De kroeg
18. Dit wil ik worden: Beroepsmilitair
19. Dit moet anders in het dorp: Meer te doen voor
jongeren en betere voetbal veldje(s)
20. Tip voor jongeren: Geniet van het leven, doe
ik ook.
21. Volgende vragen aan: Matthijs Bogerd

Gereformeerde Kerk open met tentoonstelling
Rommelschuur open tijdens de jaarmarkt
De Gereformeerde kerk in Schoonrewoerd is
op vrijdag 14 mei tijdens de Schoonrewoerdse
markt open. Dorpsgenoten en familie die van
ver komen kunnen de kerk en De Lichtkring
deze dag bezoeken. Het is bijna een jaar
geleden dat de opening heeft plaats gevonden.
De gebruikers van de kerk zijn reuze
enthousiast over de mogelijkheden die de kerk
en De Lichtkring biedt. De zondagse vieringen
zijn een feest, de kerkzaal met het nieuwe
liturgisch centrum voldoen aan de verwachting.
Na de ochtenddienst is het fijn om elkaar bij
de koffie te ontmoeten. Op deze vrijdag is er
een tentoonstelling ingericht van schilderijen,
aquarellen en tekeningen van gemeenteleden.
Het is werk van gemeenteleden die met veel
enthousiasme hier medewerking aan geven.
Het orgel zal ook enkele keren worden bespeeld.
Open van 9:30-12:30 uur, Dorpsstraat 48, de
koffie of thee staat klaar.

De Rommelschuur op Overheicop 1 is op 14
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.
De Rommelschuur is verder 2x per maand
open van 9.00 – 12.00 uur. Elke 2e en laatste
zaterdag van de maand. In de maand juli zijn
we gesloten. Er worden voortdurend spullen
bij ons gebracht. Als u naar iets speciaals op
zoek bent, is het dus de moeite waard om
regelmatig binnen te lopen. Misschien vindt u
uiteindelijk waar u naar op zoek bent.

Johan den Hertog in Haïti
Het zal weinig dorpelingen zijn ontgaan dat
Johan den Hertog heeft meegeholpen bij de
reddingsacties na de aardbeving van 13 januari
in Haïti. Johan is sinds 4 jaar aangesloten bij
het Urban Search And Rescue-team Nederland
(USAR-Nederland.nl).
Na de aardbeving destijds in Turkije is in
2003 het Nederlandse USAR-team opgericht.
De belangrijkste taak van de USAR is het
zoeken en redden van personen. Bij de
USAR kunnen alleen medewerkers van
de
politie,
beroepsbrandweermannen,
ambulancepersoneel
en
militairen
zich
aansluiten. Om hiervoor in aanmerking te
komen moet men veel inentingen hebben
gehad, een goede gezondheid hebben, in
teamverband kunnen werken, uiteraard
stressbestendig zijn en als laatste dient men
te wonen en te werken in de provincie ZuidHolland. Dit, in verband met het snel ter
plaatse zijn van de manschappen op de basis
in Zoetermeer.
Veel wachten
Het team van de USAR, dat is uitgezonden
naar Haïti, bestond uit 63 personen, 8
reddingshonden en 15 ton materiaal, eten,
tenten etc. Op 14 januari kreeg Johan rond de
klok van 09.00 uur ‘s morgens een oproep om
dat hij zich klaar moest maken voor vertrek
naar Haïti. Zonder afscheid te kunnen nemen
van zijn vrouw en kinderen was hij om 13.00
uur onderweg naar de basis van de USAR. Na
wat strubbelingen is het team uiteindelijk de
volgende dag om 09.00 uur vertrokken van
de vliegbasis Eindhoven met een DC 10 naar
Haïti. Tenminste dat dachten ze. Tijdens de
vlucht bleek dat het vliegtuig niet kon landen
op Haïti, omdat het vliegtuig te groot was om
uit te laden. Er moest worden teruggevlogen
naar Curaçao, zodat de lading van het
vliegtuig kon worden overgeladen in een klein
burgervliegtuig. Helaas kon daardoor een
gedeelte van de lading niet mee naar Haïti.
Na uren wachten kon het burgervliegtuig naar
Haïti vliegen, zodat het zoeken en redden kon
beginnen voor het Nederlandse USAR-team.
Helaas moesten ze boven Haïti nog 1½ uur
rondcirkelen voordat er geland mocht worden
van de Amerikanen. Zij hadden inmiddels de
leiding op het vliegveld aldaar overgenomen.
Het team kreeg een uur de tijd het vliegtuig uit
te laden. Daarna konden de reddingswerkers
aan de slag.

Ravage
De eerste indruk van Johan op Haïti was dat
het wel mee viel; op het eerste oog stonden er
nog veel gebouwen overeind. Dit was helaas
bedrog. Toen men verder de stad in kwam,
lagen bijna alle gebouwen in puin. Op iedere
hoek van de straat lagen lijken opgestapeld en
alle lokale mensen liepen op straat door elkaar
heen. De mensen durfden hun huizen niet
meer in, bang voor naschokken of een nieuwe
aardbeving.
Op het basiskamp, waar alle tentenkampen van
de in totaal 43 reddingsteams uit verschillende
landen waren opgesteld, werden de oproepen
verdeeld. Dit werd gedaan vanuit een
coördinatietent van de VN. De eerste oproep
voor het USAR-team Nederland kwam al snel
binnen; een ingestort bankgebouw waarin zich
nog levende mensen onder het puin zouden
bevinden. Helaas ter plaatse aangekomen,
konden de honden geen tekenen van levende
mensen ontdekken. Bij een inzet worden
als eerste de reddingshonden de puinhopen
opgestuurd om te zoeken naar levende
mensen. Zodra ze een levend persoon hebben
gevonden, slaan de honden aan en kunnen
de reddingswerkers aan de slag. Door middel
van het plaatsen van geluidskastjes wordt de
plaats bepaald waar het slachtoffer zich onder
het puin bevindt. De opdracht van de USAR is
alleen het zoeken naar levende mensen. Het
bergen van dode lichamen heeft in dit stadium
geen prioriteit.
Opvallend, volgens Johan, was dat de wegen
nog redelijk goed begaanbaar waren en er
weinig scheuren in de weg zaten. Wel lag de
hele stroomvoorziening plat, dus er hingen
ontzettend veel stroomdraden gebroken aan
de elektriciteitsmasten. Dit leverde soms erg
gevaarlijke situaties op.
Verder zoeken
De tweede oproep was een schoolgebouw.
Helaas werden daar ook geen levende mensen
gevonden. Nog vele oproepen volgden met
negatief resultaat, tot in een woonhuis een
vrouw onder het puin bedolven lag. Zij is drie
dagen in leven gehouden door het aanreiken
van wat voedsel en water door familie via een
klein gaatje in het puin. Na een reddingsactie
van ongeveer 4 uur van ingenieus puinruimen,
breken en gaten boren is het gelukt deze
vrouw levend onder het puin vandaan te halen.
Het dochtertje van deze vrouw lag onder haar

tussen het puin. Door de rode sandaaltjes
van het meisje konden Johan en zijn collega’s
voelen dat haar beentjes nog warm waren. Ook
zij kon levend onder de brokstukken vandaan
worden gehaald. Dat is echt een onbeschrijflijk
gevoel, volgens Den Hertog: “Hier doe je het
allemaal voor”. Helaas is de vrouw later aan
haar verwondingen overleden.
De eerste vijf dagen werd van ’s morgens
vroeg tot aan het donker gezocht. ’s Nachts
moesten de zoekacties worden gestopt. Er
werd alleen gezocht met bewaking erbij. Soms
hing er een gespannen grimmige sfeer en werd
er geschoten. Op de vraag of Johan zich wel
eens bang of bedreigd voelde, antwoord hij
ontkennend: “Nee, de lokale mensen deden de
reddingswerkers niets, zij lieten ons ons werk
doen”.
In eerste instantie werd gezocht op incidenten.
Na ongeveer vijf dagen werd de stad Port-auPrance, de hoofdstad van Haïti, verdeeld in
stukken. Een reddingsteam kreeg de opdracht
het toegewezen gebied te doorzoeken. Er werd
gewerkt in de hoge temperatuur van 30 tot 35
graden. Het drinken van ongeveer 4 liter water
per dag en zout eten was pure noodzaak. De
lijkenlucht was uiteraard onontkoombaar. Maar
na een paar dagen begon de lokale bevolking
weer te koken op straat en rook men af toe
weer een bak- en braadluchtje.
Naschok
Het indrukwekkendste wat Johan heeft
meegemaakt in Haïti, is toch wel de zware
naschok van ruim 6 op de Schaal van Richter. De
aarde bewoog van voor naar achter, van links
naar rechts, onder zijn voeten. “Je kon bijna
niet meer op je benen blijven staan”, volgens
Johan; een hele rare gewaarwording. Gelukkig
was de reddingsploeg op dat moment niet aan
het werk, maar veilig op het basiskamp. “Je
moet er maar niet over nadenken, wat er dan
had kunnen gebeuren” zegt Johan.
Het team van Johan heeft aan het einde van
de missie ook nog geholpen met het bergen
van lijken. Uiteraard heeft dit ook een enorme
indruk achter gelaten. Een fijne bijkomstigheid
was het vermaken van de ongeveer 100
adoptiekinderen voor één dag. De kinderen
werden de volgende dag op het vliegtuig naar
Nederland gezet om opgevangen te worden
door hun nieuwe adoptieouders. Aan het eind
van de missie kon men zien dat de lokale
bevolking de draad weer probeerde op te
pakken. Er kwam weer handel op straat en er
ontstond weer een markt waar groente en fruit
werd verkocht.

Tomeloze inzet
Uiteindelijk is het team van USAR Nederland
via Curaçao op 24 januari weer teruggevlogen
naar Nederland. Voor vertrek mochten de
reddingswerkers ongeveer drie uur genieten
aan het strand van Curaçao of een kijkje
nemen in Willemstad.
Na 10 enerverende dagen werden de mannen
en vrouwen van USAR Nederland weer herenigd
met hun familie en vrienden. Ook stond de
Minister van Ontwikkeling en Samenwerking,
Bert Koenders, het team op te wachten om
hen een hart onder de riem te steken en te
bedanken voor hun tomeloze inzet. Ik denk
dat wij, inwoners van Schoonrewoerd, ook
trots mogen zijn op onze dorpsgenoot Johan
den Hertog!!
Gera den Braven

*advies
*verkoop
*verhuur
*service
*reparatie
*laswerk
*vca keuringen
Schaikseweg 82a
4143 HH Leerdam
0345-642164
06-23801414

RED FIRE
Vanaf €149,incl. hevelpomp
petroleum 20l €39,95

.
PARTNER FORMULA 60

Actieprijs €189,Deze kettingzaag weegt maar 4,7 kg
met een zaagbladlengte van 40 cm
en een motorinhoud van 46 cc.
Deze machine is uitermate geschikt voor de particulier.
Wordt geleverd met handige opbergkoffer.

Openingstijden per 01-02-2010:
Maandag
18.45-22.00
Dinsdag
8.00-18.00
Woensdag
18.45-22.00
Donderdag
18.45-22.00
Vrijdag
8.00-18.00
Zaterdag
7.30-17.00
En na een telefoontje.

www.gengtuinenparkmachines.nl
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Naam: Karel Gisolf

Adres: Dorpsstraat 51-53.
Geboortedatum: 26 maart 1959.
Geboorteplaats: Gouda.
Beroep: uroloog.
Getrouwd met: samenwonend met Karin
van Dalen.
Kinderen: Daan (8) en Maarten (6).
Huisdieren: poes Pipa en nu even een bak
vol kikkervisjes.
Hobby’s:
oldtimers,
modelhelikopters
bouwen en vliegen.
Leuk in je werk: heel afwisselend en
uitdagend, iedere dag probeer je het weer
beter dan de dag ervoor te doen.
Iets wat je vervelend vindt aan je werk:
weekend- en nachtdiensten.
Lievelingsmuziek: jaren 70.
Wat voor soort TV-programma’s vind je
leuk/interessant: geen, behalve actualiteiten, topgear kan me net boeien, maar
dan moet er geen reclame tussendoor zijn
anders zap ik weg.
Favoriete lectuur/boeken: autovisie, de
Klepper.
Doe je aan sport, zo ja welke sport: fietsen.
Lievelingseten: saté de Griffel (de Bilt).
Mooiste auto: Mercedes-Benz G-klasse,
moderne techniek onder een tijdloze

carrosserie, stoer en heel erg lelijk.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Frankrijk !
19. Favoriete vakantiebesteding: heerlijk met
ons viertjes kamperen, luieren, lezen,
fietsen, zwemmen, genieten op Franse
terrasjes.
20. Wat vind je van politiek: ehh, laat ik
zeggen: “moeilijke tijden”.
21. Welke krant lees je en waarom juist deze:
Trouw, Christelijke signatuur en ochtendblad.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: Bij toeval, Karin en ik zochten een
huis met dubbele garage. Na maanden
zoeken was dit het laatste huis waar we
langs reden. Een hele vriendelijke man,
niet de eigenaar, nodigde ons binnen uit en
op het moment dat we in de hal stonden
viel er zonlicht door het glas in lood…
verkocht waren wij en het huis.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: nou ehh… we hebben ons huis
behoorlijk moeten restaureren en weer
voor de komende 50 jaar aan de tand des
tijds onttrokken, misschien is dat iets voor
Schoonrewoerd???
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: rondom
de dorpskerk.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de
oude begraafplaats, moet nodig opgeknapt
worden.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een boekhandel.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: klein dorp,
mensen kennen elkaar, voelen zich
betrokken bij het dorp en zijn inwoners,
veilig gevoel, zondagsrust.
28. Wat vind je vervelend en waarom: dat de
bakker twee dagen dicht is, geen heerlijk
vers brood en appelenveloppe bij de koffie
meer op donderdag (het is je gegund hoor
bakker!!!!!).
29. Waar ben je trots op: Daan en Maarten.
30. Waar heb je spijt van: dat ik pas laat papa
werd en niet nog veel meer kinderen heb.
31. Wie bewonder je het meest en waarom:
eigenlijk niemand, iedereen heeft talenten
meegekregen en die moet je gewoon
gebruiken. Maar als ik echt iemand moet
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bewonderen, is het Karin. Zij kan heel
analytisch denken en daarnaast is zij
verschrikkelijk eigenwijs, die combinatie
zorgt ervoor dat ze vrijwel altijd gelijk
heeft.
Wat is je hartenwens en waarom: gezond
oud worden, ik moet nog zoveel dingen
doen en zien.
Voor het laatst gehuild: bij de geboorte
van Maarten.
Leukste jeugdherinnering: de speeltuin
achter ons huis en mijn vriendje Frits.
Droomvakantie:
rondtrekken
in
het
Midden-Oosten.
Wie wil je nog eens ontmoeten: gewone
mensen die iets te vertellen hebben.
Waar maak je je boos over: ehh… op dit
moment minister Klink (marktwerking in
de zorg).
Waar ben je blij mee: hele gewone dingen;
een tekening van de kinderen, of als mijn
werk goed gaat.
Waar heb je moeite mee: met deze vraag.
Welke hoop koester je: dat Daan en
Maarten hun geluk vinden.
Goede eigenschap: volgens Karin gevoel
voor humor.
Slechte eigenschap: erg ongeduldig.
Waar voel je je het meest bij betrokken:
mijn werk.
Waar maak je je het meest zorgen over:
mijn werk.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: ons huis afmaken en de rest aan
mensen geven die het harder nodig
hebben.
Gouden tip voor de Klepper: mij nooit meer
vragen om deze vragen te beantwoorden.
Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: volgens mij
weten ze alles al.
Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn: oude
gemeentehuis grondig laten restaureren
en in functie herstellen, grind rondom de
dorpskerk verwijderen en een mooi plein
aanleggen met klinkers, snelheidsbeperkende maatregelen treffen voor de Dorpsstraat en als het langer dan een jaar zou
zijn ook nadenken over de vergrijzing van
het dorp en de jeugd.
Vraag van de Klepperredactie: heb je weer
een mooi lied voor ons in petto op Koninginnedag: Nee, die vraag was gericht aan
Karin, maar zij heeft al een keer de vragen
beantwoord.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Johan Roeland.
Welke vraag moeten wij van jou aan deze
persoon stellen: de kern van zijn recent,
met succes verdedigde proefschrift, in 10
zinnen samen te vatten.

Nieuws van de SIA
Het is weer zover! De wandelschoenen kunnen
uit de kast om de ‘43e wandeltocht’ van de
SIA te gaan lopen. Dit zal in de mooie omgeving
van en rond Schoonrewoerd gebeuren.
De wandeltocht zal plaatsvinden op 29 mei
2010. Het startpunt is vanaf het Dorpshuis
voor de volgende afstanden:
50 en 40 km
tussen 6:00 en 8:00 uur
30 km
tussen 6:00 en 9:00 uur
20, 15, 10 en 5 km vanaf 9:00 uur
Voor inlichtingen en vragen:
Nel Alting (0345-642111 / 06-43169755).
Wij zien u graag op de 29e mei,
Bestuur van WSV SIA

Educatieve spellen op de bezoekboerderij
De familie Zijderveld op het Hoogeind in
Leerdam heeft inmiddels ruim 12 jaar ervaring
in het bedenken en vormgeven van gezellige
ontspanning op de boerderij. Al heel wat
schoolklassen hebben hier in het veld en de
stallen een onvergetelijke dag beleefd. Menig
familiefeest vond plaats in dit mooie landelijke
gebied.
Volwassenen
en kinderen gingen op
avonturentocht of bonden
de strijd aan met elkaar bij
de kruiwagenrace, het juk
lopen en het vlegel hangen.
Er wordt veel genoten en
gelachen tijdens zo’n dag
op de bezoekboerderij.
José
Zijderveld,
de
creatieve motor achter de
vele activiteiten, merkte
dan vaak dat kinderen,
maar ook volwassenen,
weinig van de natuur en
van
het
boerderijleven
afweten. “Dat is natuurlijk
jammer,” zegt José “ je
geniet zoveel meer van die
natuur als je beter weet
waar je naar kijkt en waar
je op kunt letten. Tijdens de
activiteiten waren we meer
en meer aan het vertellen
en uitleggen. Dat is leuk om te doen, maar ik
wilde een manier vinden om spelenderwijs dat
educatieve element meer nadruk te geven.”
Themaborden
Dat heeft geleid tot het ontwikkelen van
themaborden met daarop in totaal 28
educatieve spellen. In spelvorm leer je de
antwoorden vinden op vragen als: welk geluid
maakt dit dier of welk jonge dier hoort bij welke
ouders en in welke woning woont dit dier? Bij
het thema: onderdelen van een vogel, moet je
kaartjes met de namen van de onderdelen bij
de juiste plek op de afbeelding van de vogel
hangen. In een ander spel ga je groente en
fruit benoemen en een stapje verder: wat
wordt gemaakt van tarwe, melk, fruit, enz.
De borden zijn fris geschilderd met vrolijke
kleuren en afbeeldingen van het leven op de
boerderij en in de natuur. Al het materiaal
(geplastificeerde kaartjes, een touwtje,…) dat

nodig is bij het spel zit in het laatje met dezelfde
kleur als het spelbord. De ladenblokken zitten
vast op de themaborden, heel overzichtelijk en
duidelijk. En als je denkt dat je alle antwoorden
hebt gegeven, dan staan op de achterkant van
de spelinstructie de juiste antwoorden. Zo is er
direct succesbeleving.

De spellen zijn goed te doen voor kinderen
vanaf een jaar of 5 en bieden uitdaging aan
schooljeugd en zelfs volwassenen. Bij het
thema: “Wat doet een koe de hele dag?”
is gebruik gemaakt van wetenschappelijk
onderzoek en dat levert stevig denkwerk op.
Ook het juiste boomblad bij de bomen in onze
omgeving zoeken, is echt niet gemakkelijk.
Bezoekboerderij
Met deze educatieve themaborden heeft “Het
Achterhuis” er een interessante en uitdagende
spelactiviteit bij. De moeite waard om te gaan
bekijken. Voor meer informatie kunt u contact
leggen met de familie Zijderveld, Hoogeind
20A, 4143 LX Leerdam, 0345-619887 of via
de e-mail: info@bezoekboerderij. Meer weten
over alle programma’s van de bezoekboerderij?
Kijk op: www.bezoekboerderij.nl.

Van schip
naar vaste land
Velen van jullie zullen zich misschien wel
herinneren dat ik voor twee jaar vertrokken
ben om te wonen en te werken op een schip
genaamd Doulos. Dit schip is een boekenschip
en vaart naar verschillende havens om
boeken te verkopen. Aan boord heb ik eerste
8 maanden als schoonmaakster gewerkt.
Douches, toiletten, gangen, muren, alles
moest schoongehouden worden. Na deze
acht maanden was ik blij dat ik van werk kon
veranderen. Ik heb ervan genoten om les te
geven aan de kinderen van de gezinnen die
aan boord wonen.
Een grote verandering
De afgelopen maanden heb ik echter een
flinke verhuizing meegemaakt. Na anderhalve
maand gewoond te hebben op het schip
‘Doulos’, kregen we te horen dat het schip niet
langer zou varen. Iedereen moest een andere
plek zoeken om te ‘dienen’. Een groot aantal
mensen verhuisde naar het zusterschip. Omdat
ik nog maar 8 maanden van mijn tijd over had,
was het andere schip voor mij geen optie. Na
veel bidden en nadenken heb ik besloten om
de laatste acht maanden in Turkije te gaan
wonen.
Mijn eigen stekkie
Ik woon nu sinds begin februari in een
appartementje in Istanbul. Mijn Braziliaanse
huisgenootje komt ook van het schip. Het is
erg fijn om een eigen plekje en wat meer privé
ruimte te hebben. Op het schip was het soms
lastig een plekje voor mezelf te vinden tussen
zo’n 350 andere mensen. Ook is het leuk om
weer zelf voor het eten te zorgen en Turkse
gerechten uit te proberen. Het eten is hier
ontzettend lekker!
Werken in een team
Het team waarin ik werk wordt ook wel
AAA team genoemd. De drie A’s staan voor
de engelse woorden: Anything, Anytime,
Anywhere, wat betekent: wat dan ook,
wanneer dan ook, waar dan ook. Oftewel we
zijn overal inzetbaar. Dit heeft het gevolg dat
we regelmatig een e-mail krijgen met de vraag
of we even een weekendje naar een andere
stad kunnen gaan om een gebouw schoon te
maken of het gras te maaien en allerlei andere
klusjes te doen waar niemand aan toe komt.

Dit houdt het erg afwisselend voor ons, maar
tegelijk is het een uitdaging om altijd een
goede en enthousiaste houding te hebben.
Ik denk dat we nog geen drie weken achter
elkaar in ons eigen appartement doorgebracht
hebben! Naast mijn kamergenootje en ik zit er
ook een Duitse jongen is ons team. Ook hij is
van het schip en u raadt het misschien al, dit
team is speciaal opgezet voor mensen die van
de ‘Doulos’ komen.
Werken met vrouwen
De meeste dagen in de week breng ik door
met vrouwen die hulp nodig hebben. Velen
zijn hun eigen land ontvlucht, hopend op een
betere toekomst in Turkije. Wij voorzien ze
van werk, zodat ze hun huur en rekeningen
kunnen betalen. Naast werk proberen we ook
een training te geven, al staat dit echter nog in
de kinderschoenen. Een zeer dankbaar werk,
vooral om de ogen van de vrouwen te zien
glinsteren van dankbaarheid als ze hun loon in
ontvangst nemen. Ze hebben een hard leven
achter de rug en vaak een lange voetreis om
hier te komen.
Hopelijk tot weerziens in september dit jaar.
Dan hoop ik weer terug te zijn in ons dorpje.
Hartelijke groeten van Mariska van Dijk

Programma Koninginnedag
Als u dit leest is het al weer half april en over
een paar weken is het Koninginnedag. We
hebben weer een programma in elkaar gezet.
Het is dit jaar een dagprogramma en geen
avondprogramma. Dit omdat we met een kleiner
bestuur zijn overgebleven en omdat er in de
omtrek verschillende avondactiviteiten zijn. We
hebben jammer genoeg nog geen enthousiaste
reacties gekregen om ons bestuur te komen
versterken/ over te nemen. We blijven hopen…
Maar dan nu het koninginnedag programma:

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

9.30 uur Versierde fietsoptocht
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.
We starten bij Het Partycentrum en natuurlijk is de brandweer ook weer van de partij! Dus doe je
best om er een mooie optocht van te maken! Voor degene die niet meedoen: kijken langs de weg is
ook leuk en dan kunt u gelijk een praatje maken met de buren. Misschien weet u dan al wie er met
de prijs vandoor gaat. Dat vragen we toch echt aan een jury. Wilt u weten wie er heeft gewonnen
komt u dan naar het Partycentrum. De koffie of thee staat klaar en de wafels zijn gaar!

10.45 uur Stoepkrijt teken wedstrijd
Wij weten dat we hele creatieve kinderen in ons
dorp hebben wonen. Wij dagen jullie uit om alleen
of met een groepje een mooie stoeptekening te
komen maken op het pleintje bij Het Partycentrum.
Ook hier maak je kans om een prijs te winnen!
We hebben een creatieve jury bereid gevonden
om deze tekeningen te beoordelen en een winnaar
aan te wijzen. Dus kom en ga lekker tekenen en
maak kans op een prijs. Ook hier zijn toeschouwers
welkom om deze ware straatkunst te bewonderen.

12.00 uur Aubade
Ook dit jaar zijn burgemeester Molkenboer en de
wethouders weer uitgenodigd om de aubade bij te
wonen op het kerkplein van de Ned. Hervormde
Kerk. Er zullen enkele toespraken gehouden
worden gevolgd door het samen zingen van enkele

volksliederen. Het zingen gaat beter met muzikale
begeleiding, daarom zijn er muzikanten van de
“Stedelijke Harmonie Aurora” uit Leerdam. Mocht u
de tekst niet kennen, geen nood: er worden stencils
uit gedeeld zodat u uit volle borst kan mee zingen.
Wij vinden het altijd fijn om te zien hoeveel mensen
naar de aubade komen dus ook dit jaar bent u van
harte welkom.

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

14.30 uur Fiets puzzeltocht
Ook dit jaar hebben we ons best gedaan om er een mooie route van te maken, zodat u kunt
genieten van onze omgeving. We hopen op mooi weer, zodat we weer veel deelnemers hebben voor
onze fiets puzzeltocht. Dus zin in een fietsritje waarbij u ook nog moet nadenken? Kom dan naar
Het Partycentrum. Hier krijgt u de route. Vergeet u zelf geen pen mee te nemen? Mocht het nou
slecht weer zijn, dan willen we de puzzeltocht binnen houden. Hier heeft u wel een pen maar geen
fiets voor nodig! Voor degene met de meeste juiste antwoorden is er een lekkere prijs.
Dit is het programma voor Koninginnedag 2010. We hopen op veel deelnemers en toeschouwers en
natuurlijk een hoop gezelligheid.
We hopen u allen te zien op 30 april,
tot dan!
Bestuur Oranjevereniging Schoonrewoerd

“Deze week lijkt het eindelijk voorjaarsweer
te worden. De vogels laten zich meer horen.
De voorjaarsbloemen komen uit de grond. De
knoppen aan de takken staan op uitlopen. Nieuw
leven! Altijd weer wonderlijk en verrassend”.
Zo begint de Nieuwsbrief van de maand
maart van onze school. Als u deze bijdrage
leest is het inmiddels een maand later. We
kijken nu uit naar de Meivakantie met daarin
diverse bijzondere dagen. Herdenking van de
oorlogsslachtoffers op 4 mei, Bevrijdingsdag,
Hemelvaartsdag. En natuurlijk Koninginnedag,
waar deze bijzondere uitgave van de Klepper u
zeker op attent maakt.
Als ik dit allemaal aan de computer toevertrouw
is het volgens de kalender twee dagen lente.
Bovengenoemde onderwerpen lijken nog ver
weg. In de voorgaande Kleppers las u diverse
inhoudelijke onderwijszaken. Ook in deze
Klepper weer een bijdrage van onze intern
begeleider juf Susanne Belder. Graag kijk ik
ook met u naar de bijzondere en opmerkelijke
“leermomenten” op onze school. Gastlessen,
praktijkonderwijs, projecten. Via onze dorpskrant blijft u zo op de hoogte van de gang van
zaken op de Regenboogschool.
SOVA
Er zijn onder andere… kinderen die moeilijk
een gesprekje kunnen beginnen; kinderen
die vaak ruzie hebben op school of in de
buurt; kinderen die vaak niet meedoen aan
spelletjes op het schoolplein of in de klas;
kinderen die erg verlegen zijn.
Wat
bovenstaande
kinderen
gemeen-schappelijk hebben, is
dat ze moeite hebben met sociale
situaties en vaak niet weten
hoe ze zich moeten gedragen.
Ze hebben vaak moeite met het
omgaan met andere kinderen.
Maar... Dit zijn vaardigheden die
kinderen wel kunnen LEREN!
Een
manier
om
kinderen
bij het aanleren van deze
vaardigheden te ondersteunen,
is door middel van een sociale

vaardigheidstraining. Omdat wij het sociaal
welzijn van de leerlingen erg belangrijk
vinden, hebben wij er als school voor gekozen
om zelf een sociale vaardigheidstraining aan
te bieden. Door verschillende teamleden zijn
er cursussen gevolgd, om uiteindelijk een
trainingsprogramma op te kunnen zetten.
In februari is de eerste trainingsgroep
gestart. Deze bestaat uit 8 kinderen. In totaal
worden er 12 bijeenkomsten verzorgd. Van
deze 12 bijeenkomst hebben er inmiddels
5
bijeenkomsten
plaatsgevonden.
De
bijeenkomsten worden als zeer positief en
leerzaam ervaren.
Tijdens een sociale vaardigheidstraining
oefenen kinderen in een kleine groep “sociale
vaardigheden”. Er wordt onder andere
aangeleerd hoe ze een gesprek kunnen beginnen,
vrienden kunnen maken en om kunnen gaan
met kritiek, pesten, angst en onzekerheid.
De kinderen krijgen tijdens de training
spelenderwijs handvatten om zich anders te
leren gedragen.
HGW/ hoogbegaafdheid
Vorig schooljaar lieten wij u weten, dat
we gestart zijn met Handelings Gericht
Werken. Ook hierin zijn wij weer een stapje
verder. De bovenbouw heeft groepsplannen
geschreven voor het vakgebied rekenen en
de onderbouw voor het vakgebied lezen. Door
handelingsgericht te werken richten we ons op
de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en
niet alleen op leerlingen die uitvallen bij een
toets. Telkens stellen wij ons zelf de vraag:
Wat heeft deze leerling nodig om weer een
stapje verder te komen?
Zoals hierboven beschreven richten wij ons op
de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Er
zijn leerlingen die meer zorg nodig hebben in de
zin van extra herhaling / instructie. Een aantal
leerlingen hebben meer uitdaging nodig heeft

dan de basisstof. Voor deze leerlingen hebben
wij een nieuw protocol opgezet. De leerlingen
zijn dit jaar gestart met het werken volgens
deze lijn. De kinderen zijn razend enthousiast.
Nu volgen de bovengenoemde “leermomenten”,
kort en bondig weergegeven.
CITOtoets
Zoals op zo veel scholen is ook op de
Ichthusschool de CITO-eindtoets afgenomen.
Op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag
4 februari gingen de leerlingen van groep
8 ijverig aan het werk met de onderdelen
rekenen, taal en wereldoriëntatie. Samen met
studievaardigheden komen deze vakken iedere
dag aan de orde. Met extra ondersteuning van
een versnapering en/of een knuffel zetten de
jongens en meisjes hun beste beentje voor.
Zelfs de fotograaf haalde hen niet uit hun
concentratie. (Geintje natuurlijk, de foto [op
de vorige pagina, red.] werd tussen twee
onderdelen in genomen.)

poetsen! Zij is mondhygiëniste in de praktijk in
Schoonrewoerd. Het is goed om twee keer per
dag tanden te poetsen en we mogen niet meer
dan 7 eetmomenten per dag hebben. Verder
is het belangrijk dat we niet te veel suiker en
zure dingen eten, want dat tast ons glazuur
van onze tanden aan! Tenslotte mochten de
kinderen nog samen met Kroki de krokodil
hun tanden poetsen. Deze tandenborstels en
tandpasta mochten we mee naar huis nemen!
Het was erg leuk en leerzaam!
Veilig op weg
Maandagmiddag 1 maart kreeg groep 7/8 les
over de vrachtwagen in het verkeer. Aan de
orde kwamen de 2 vuistregels. De kinderen
mochten achter in de vrachtauto, en ook even
achter het stuur zitten. Zo konden ze ervaren
hoe lastig het is voor de chauffeur om alles om
de auto heen te kunnen zien. Hieronder staan
wat reacties van de kinderen:

Voorleeswedstrijd
Bij de voorleeswedstrijd in oktober op onze
school, was Daan van den Dool winnaar van de
bovenbouw. Hij mocht afgelopen donderdag
11 februari onze school vertegenwoordigen
bij de regionale wedstrijd in Gorinchem. Er
waren elf deelnemende scholen uit de regio.
Samen met de kinderen van groep 8 hebben we
genoten van prachtige fragmenten uit diverse
meer of minder bekende kinderboeken. Helaas
viel Daan deze keer niet in de prijzen. Toch
kijken we terug op een geslaagde ochtend!
Mondhygiëniste op school
Op donderdag 18 februari heeft mevr. Karin
Dijkers ons geleerd hoe we onze tanden moeten

>Vanmiddag kwamen er mensen van Veilig op
weg. Eerst gingen we binnen een paar vragen
maken en 2 belangrijke vuistregels bespreken,
o.a. houd 3 meter afstand van de vrachtwagen.
We mochten ook in de vrachtwagen, dat was
erg leuk...
>Ik vond het leuk dat we in de cabine mochten
zitten. Bijzonder vond ik dat ze het helemaal
vrijwillig deden. Ik heb er veel van geleerd.

te vinden dan over het andere onderwerp.
Maar al met al hebben we veel geleerd over de
Olympische Spelen!
World Servants: Haïti
Op 11 maart 2010 hebben Henk en Sia, van
World Servants, ons wat meer verteld over
het project in Haïti waar ons zendingsgeld aan
besteed wordt. We hebben gekeken naar foto’s
en we hebben veel geleerd over het land Haïti.
We ontdekten dat wij het in Nederland wel erg
goed hebben en dat we best wat kunnen delen
van onze overvloed.

>We mochten er om de beurt in zitten, dat was
heel leuk.
>Ik wist alles al, omdat mijn vader
vrachtwagenchauffeur is.
>Er waren drie mensen van Veilig op weg. Die
gingen ons uitleggen hoe je veilig achter en
voor de vrachtwagen langs kunt gaan. Regels
zoals: ruim drie meter achter de wagen blijven.
>We mochten in de vrachtwagen zitten, dat
was cool man!
>We hebben heel veel geleerd over de dode
hoek, dit vond ik het leukst. De knopjes vond
ik heel interessant, en ook om in de vrachtauto
te zitten.
>Ik vond het leuk om in de vrachtwagen te
zitten en te ervaren hoe dat is.
>De meneer liet zien hoe we veilig konden
oversteken en niet in de dode hoek kwamen.
De Olympische Spelen 2010
Op 12 februari begonnen de Olympische
Spelen in Vancouver. We zijn begonnen met
een filmpje waarin we al heel wat te weten zijn
gekomen. Dit was de start om meer informatie
te gaan zoeken. Dit hebben we in groepjes
gedaan. Iedere groep kreeg een onderwerp en
moest daarmee aan de slag. In de groepjes
moesten we overleggen en afspreken wie waar
informatie ging zoeken. Daarnaast hebben we
iedere dag gevolgd hoe de Spelen verlopen
zijn. Natuurlijk de gouden medailles, maar ook
de valpartijen en andere verliezen. Op vrijdag
mochten we aan groep 5 presenteren wat we
allemaal te weten zijn gekomen. We hebben
het gehad over Vancouver, de geschiedenis
van de Olympische Spelen, welke sporten er
beoefend worden, de gebouwen die gebouwd
zijn voor de Olympische Spelen en tenslotte wat
er allemaal gedaan wordt rond de trainingen.
Over het ene onderwerp was meer informatie

Ook voor de komende weken staan er weer
gewone en bijzondere leermomenten op het
rooster. Bent u nieuwsgierig geworden? In de
volgende Klepper leest u er meer over. Of u
kijkt naar onze website www. Cbs-ichthus.nl
Vriendelijke groet,
Hans van Snippenberg

Atelier

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

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

Wij verzorgen voor u;
Kledingreparaties (beperkt)
Machinaal Borduren
O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

Feestkleding kinderen
Verkleedkleding
(Baby) Kado artikelen
Keuken- en badtextiel
Fournituren
-------------------------------------

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

Alleen op afspraak
Zijlkade 31, Nieuwland
0613 – 939486

www.deknopendoos.nl

Trimsalon
Bow-Wow
De trimsalon met een beetje meer.
Waar uw hond en kat met liefde
en geduld behandeld worden.
Uw trimster:
Desiree van Beek
Lingestraat 58
4142 ZD Leerdam
tel: 06-51266457

Email:hondentrimsalonbowwow@upcmail.nl
Website: trimsalonbow-wow.nl

NIEUWS VAN DE
Dorpsvereniging

Speeltuinen
De speeltuin in West (Wilhelminastraat)
krijgt een grote opknapbeurt. Verschillende
speeltoestellen worden door nieuwe vervangen.
Dit gaat in overleg met de ouders en de
kinderen. De DVS gaat dit met u coördineren.
Maurits Oudenaarden, Claudine Liefhebber,
Evelien ’t Lam en Moniek van Rossem gaan dit
handen en voeten geven.
Speeltuin Oost (Kerkeland) heeft nog al wat
achterstallig onderhoud en ook daar is dus een
en ander nodig. Vooral het voetbalveld moet
onderhouden worden. We zitten de gemeente
hierover achter de vodden.
Verkiezingsavond
De verkiezingsavond die gehouden werd op
24 februari in het Dorpshuis vonden wij een
geslaagde avond. Alle 6 de politieke partijen
waren ruim vertegenwoordigd. Ook de
opkomst van de dorpsbewoners was goed.
Er gingen heel wat onderwerpen over tafel,
zoals woningbouw, scholen, sporthal, speelen voetbalruimte, verkeer, en dergelijke. De
woordvoerders waren boven verwachting
positief. Over 4 jaar volgt de afrekening.
Bushaltes
De bushaltes moeten aangepast worden met
een verhoogde instap. Leerdam en omstreken
krijgen 18 van deze bushaltes. Schoonrewoerd
krijgt er ook 1, aan de westkant. Het Dorpsplein
is eigenlijk wat betreft de rumte groot genoeg,
maar aan de oostkant zit je heel dicht bij
huizen. Bewoners zijn niet zo erg gelukkig met
een bushalte voor de deur. Als DVS hebben
we voorgesteld deze bushaltes te maken ter
hoogte van het oude HOVO–terrein. In het
verleden was daar het benzinestation van
Floos Bassa. De gemeente is niet echt positief
over de plek, maar gaat het toch proberen uit
te werken.
Hondenpoep
Zoals u heeft kunnen waarnemen zijn er op
verschillende plaatsen bakken geplaatst om
de poep in te gooien. Toch zijn er regelmatig
klachten dat de poep op het trottoir ligt. Vooral
in de Kerkweg bij de Noachschool komt dit
voor. De gemeente heeft al aangekondigd hier
strenger op te gaan controleren met extra

mankracht. Dus houd s.v.p. de straat schoon!
Ledenvergadering
Op donderdag 27 mei 2010 willen wij de
ledenvergadering houden in combinatie met
het vragenuurtje in het Dorpshuis. Hoe de
agenda en verdere indeling van de avond
eruit gaat zien, kunt u t.z.t. op de bekende
aanplakplaatsen vernemen.
Bouwlokatie
Hierover is mij nog weinig bekend. Hopelijk op
27 mei meer nieuws te melden.
Jan van Tilburg, sr.
Voorzitter DVS

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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Geboren

Heb je het al
gehoord? Mika en
Celia hebben er een
broertje bij!

Ja,ja ik heb het
gehoord!! Hij
heet Nesta!
3 februari
Harm (Herman Arie)
Zoon van Ferry en Andrea de Leeuw - den
Hertog, broertje van Lisa

22 februari
Nesta Joh Nieuwendorp
Zoon van Stefan en Yolande, broertje van
Mika en Celia

LAAGSTE PRIJS – BESTE SERVICE

Nieuwe en
gebruikte motoren

AUDIO – VIDEO – WITGOED
TELECOMMUNICATIE
ZONNEBANKAPPARATUUR

Honda / Suzuki dealer
Hoogstraat 18 -20
Telefoon (0345) 618779

DAAR WORD JE WIJZER VAN

Leen Bogerd
Overheicop 15
4143 KW SCHOONREWOERD
Tel. 0345-641673
Groot assortiment in:
x
x
x
x
x
x

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

DIERVOERDERS
x
x
x
x

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

Meisjesvereniging ‘Wees een zegen’
Zijderveld, bevrijdingsdag 1965

Op de tractor: Corry Schouten. Op de kar v.l.n.r.: Jannie van der Lee, Jannie den Hertog, Geuvertje
Middelkoop, Cobie Middelkoop, Areke Middelkoop (omkijkend), Corry Sleeuwenhoek, Aaltje (Alie)
Middelkoop, Neeltje den Besten (presidente).
Een paar Kleppers terug interviewde Jolanda
Lemcke de dames Westerhout en de With, die
allebei hun 95ste verjaardag hadden gevierd.
In dat interview kwam niet ter sprake dat
mevrouw Westerhout (geboren den Besten)
jarenlang presidente is geweest van de
meisjesvereniging in Zijderveld.

Van mevrouw Corry den Hartog-Schouten
kregen
we
bovenstaande
foto:
de
meisjesvereniging, deelnemend aan een
optocht op bevrijdingsdag 1965.

Health & Beauty

Het adres voor huidverzorging,
advies over voeding en gezondheid
voor man en vrouw.
U kunt bij ons terecht voor:
vitaliteittest, bach remedies,
cosmic flower remedies,
E.F.T., bruidsmake-up,

BLITTERSWIJK SCHOONREWOERD

harsen, epileren,
en nog veel meer.

Voor inlichtingen:
Mary van Santen

0345 - 61 90 80

Dorpsstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
 0345 – 64 12 63
Email:
Internet:

blitterswijksuzuki@planet.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

Het ontstaan van de Vijfheerenlanden
Heb ik het in de vorige keer gehad over de
naam; over het ontstaan zal het deze keer
gaan. Waarom werden in de Middeleeuwen
twee hoogheemraadschappen gevormd en
moest het nog zeven eeuwen duren eer dat
er één dijkbestuur kon worden gevormd? Op
de 11e april van het jaar 1284 kwamen de
belanghebbenden in onze streek bij de kerk
van Everdingen bijeen en besloten daar dat
men gezamenlijk de Lek- , Dief- en Lingedijk
zou
onderhouden.
Initiatiefnemer,
heer
Huibrechts van Everdingen, kon toen ook een
afwatering voor zijn gebied afdwingen. In 1277
was voor de Alblasserwaard iets dergelijks tot
stand gekomen. Graaf Floris V van Holland
stimuleerde dit. De heer Van de Giesenburg
had de leiding. Tot de Franse tijd waren hij en
zijn rechtsopvolgers erfelijk dijkgraaf van de
Alblasserwaard. Beide overeenkomsten zijn in
origineel nog aanwezig.
Waar laten we het water
Maar waarom niet samen? Dit vermeldt de
geschiedenis niet. Toch is er bittere strijd aan
voorafgegaan. Nog af te lezen aan de wording
van het landschap.
Vianen en Hagestein kunnen hun water
onmogelijk op de Lek lozen. De grondslag is
daar hoger. Aanvankelijk zakte het water wel
weg in het lage binnenland, maar toen dit
ontgonnen ging worden, lukte dat niet meer.
Het lage binnenland werd eerst door koop in
gelijke stukken verdeeld, vervolgens groeven
Vianen met Hagestein een vliet, een zederik,
van hun laagste punt naar de Giesen. Lexmond
en de blokken van Autena, Bolgerijen, Boeicop
en Hoeicop (voor de helft) sloten zich hierop
aan.
Een andere oplossing, laten we dat gerust
vooropstellen, was er toen niet en nu nog niet.
Maar de heren van de beneden Giesen,
Giesenburg voorop, pikten dit niet. Ze konden
dat ook niet accepteren, want het water
moest op natuurlijke wijze de Merwede in
vloeien (molens waren er nog niet) wat toen
al nauwelijks ging. Hun landen liepen nu dus
onder. Het hele gebied helt nu eenmaal in
westelijke richting. Later is de Giesen afgedamd
en werd het water naar de Lingedijk geleid;
noodgedwongen. De Giesen stopt, althans in
naam bij de Slingelandebrug, vlakbij Hoornaar.
Verderop heet hij de Noordeloos. Voor bij het
dorp met dezelfde naam stopt het riviertje
en gaat over in de lange vlieten waarvan de

grootste richting Ameide loopt. Maar van
oorsprong ging het water langs de Noorseweg
naar Meerkerk en vandaar door het kanaal
(het slingerend verloop bewijst dat) en het liep
dood tegen de hoge stroomruggronden van
polder Middelkoop.
Hier kwam dus het water van de Zederik op
de Giesen uit. Vianen enzovoorts konden niet
anders; het water liep van zelf die kant op,
maar aan de beneden Giesen kon men dit
onmogelijk accepteren. Een strijd op leven en
dood volgde. Daar weten we niets van, maar
wel dat men de Giesen afdamde. Eerst waar
nu het dorp Noordeloos is, maar toen men
dit omzeilen wilde via de Bloemendaalse vliet
kwam de dam bij de Slingelandsebrug. Vianen
was machteloos; damde in woede de Leede
af die ook in de Giesen uitkwam bij Meerkerk.
Dit stroompje kon Lingewater op de Giesen
brengen. Dit werd bij Leerdam ook afgedamd,
maar het eigen polderwater kon toen niet
meer weg en zo ontstond het Leedebroekland.
De heren van Arkel waren genoodzaakt de
Leedemonding te verleggen naar de Linge
door het graven van de Leerbroekse vliet
waar langs Nieuwland ontstond. Nu waren
Hoornaar en Hoogblokland ook Arkelsland, dus
we begrijpen het conflict. Vianen enz. was nu
genoodzaakt even voor Noordeloos een grote
vliet te graven van de Giesen naar Ameide,
dus een noordelijke lozing. Vandaar de naam
Noordeloos. Maar nu kon de grote polder van
Meerkerk (ook Viaans bezit) z’n water niet kwijt
en ontstond Meerkerks Broek. Een onhoudbare
situatie. Nu kunnen heren ruzie maken, zelfs al
vloeit er bloed, maar water gaat er de andere
kant niet van op lopen. Zo moest er toch een
oplossing worden gezocht.
Dijken en dammen
Men komt tenslotte overeen dat de Giesen
bij Meerkerk wordt afgedamd; dat een dijk
wordt gelegd tussen Meerkerk en Ameide:
de Zouwendijk (de Bazeldijk lag er al) en dat
Meerkerk, Noordeloos en Ameide op de Giesen
mogen lozen. Wederkerig mocht Meerkerk de
dammen in de Giesen en beneden Noordeloos
verwijderen en ter plaatse bruggen leggen en
die ten eeuwige dagen onderhouden. Toen de
polders op een hoop geveegd werden, verviel
vanzelf deze verplichting. Vianen enz. werden
genoodzaakt een nieuwe Zederik te graven
van Meerkerk naar Ameide die, toen het
Zederikkanaal kwam, oude Zederik genoemd

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER
Voor meer informatie kunt u ons
vrijblijvend bellen

Nijverheidstraat 24

4143 HM Leerdam

Fax (0345) 61 33 94

werd. Een afwatering die nog vele problemen
zou geven.
Nu konden de Heren van de Alblasserwaard
gezamenlijk hun dijken gaan onderhouden
met als oostgrens de Zouwe en Bazeldijk. In
1277 kwam dit contract tot stand. Zeven jaar
later voor de Vijfheerenlanden. Op aandrang
van de Hollandse graaf besloot men later
gezamenlijk de Diefdijk te onderhouden
(Bazel- en Zouwedijk konden dan vervallen).
Tot 1974 is dat in diverse vormen ook gebeurd.
Het Dordse of Alblasserwaardse huis aan
de Diefdijk herinnert er nog aan. Maar een
gezamenlijke waterafvoer bestaat niet, en
nu onder één bestuur nog niet en dat is de
oorzaak dat de Vijfheerenlanden ook nu nog
een begrip is.
Wim Scherpenzeel

‘Sprietloopen’
op de Schoonrewoerdse Markt
van 8 maart 1907
Onlangs kreeg ik een oude ansichtkaart van
een dorpsgenoot, Piet Middelkoop, in mijn
handen gedrukt. Het was een oude kaart met
een foto van de Schoonrewoerdse markt van
8 maart 1907. Op de foto is een spel te zien,
het zogenaamde ‘Sprietloopen’. Piet wist mij
niet te vertellen wat het sprietlopen eigenlijk

inhield. Ik werd toch wel nieuwsgierig, want
ik wilde wel weten hoe dit sprietlopen in
elkaar stak. Bij wie zou ik nu te raden kunnen
gaan wat dit sprietlopen inhield? Ik kreeg de
tip bij Hans van Beek te informeren. En ja
hoor, in één keer raak. Hans wist mij gelijk te
vertellen wat sprietlopen was, namelijk:
Op de Dorpsstraat werd een ronde paal van
ongeveer 6 meter lang op een hoogte van
1 – 1,5 meter horizontaal boven de grond
gehangen. Daaronder werd een zeil gespannen
met daarin roet, meel of blubber. Men moest
dan over deze ronde paal naar de overkant
zien te lopen, zonder ervan af te vallen. Mocht
je toch halverwege van de paal vallen, dan zat
je helemaal onder het roet, meel of bagger.
Dat gaf natuurlijk de nodige hilariteit.
Een leuke foto, zeker nu de Schoonrewoerdse
markt dit jaar al 50 jaar door het Marktcomité
wordt georganiseerd. (Hans wist mij te
vertellen dat voor die tijd de markt door de
gemeente Schoonrewoerd werd verpacht aan
de hoogste bieder.)
Iedereen een fijne, gezellige en zonnige
Schoonrewoerdse markt toegewenst. Maar
mocht het nu toch gaan regenen, dan kunt
u altijd bij de Klepperkraam een prachtige
Klepperparaplu kopen!
Gera den Braven

Wie zal het winnen?

Het was maandag 22 maart. Rijdend over
de Kerkweg keek ik gewoontegetrouw
even omhoog of de ooievaarsnesten nabij
de Noachschool al bewoond waren. Het
vertrouwde stel op de schoolschoorsteen had
ik al eerder waargenomen en ook het paar
op de westelijke huisschoorsteen had ik al
met plukken mos zien vliegen. Ook op het
voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat
was de bezetting zoals de laatste jaren.
Maar, tot mijn grote verbazing zag ik plotseling
een tweetal ongeringde ooievaars bezig met

het slepen van takken naar de meest westelijk
schoorsteen van het huis van de familie Van
Eck. “Geweldig”, dacht ik, “toch weer een
vierde nest in Schoonrewoerd”. Inderdaad, dat
was al weer een tijdje geleden. Dat andere
nest op het dak van de schoolwoning is nooit
meer bezet geweest na het jaar waarin het
van nabij gefilmd was door Vogelbescherming.
“Maar je zal zo’n nest maar boven je deur
hebben”, dacht ik gelijkertijd. Een zomer vol
takken, dooie mollen en liters stinkende mest.
Dus dacht ik dat de bewoners van het huis
wel snel de takken van de schoorsteen zouden
weghalen, maar nee, de volgende dag begon
het al heus op een nest te lijken en de dag
daarna nog meer. Op donderdag brachten de
nieuwe aanstaande bewoners al plukken mos
mee naar boven en ongegeneerd werd er op
het nieuwe nest gepaard. Dit beloofde veel
goeds.
Op vrijdagochtend was een van de uivers al
door de knieën gegaan en zat waarschijnlijk
al te broeden. Maar toen ik een paar uurtjes
later weer langs kwam, was het hele nest
verdwenen. Wat is dat nu? Als je geen nest wil,
dan laat je ooievaars toch niet eerst een hele
week rustig bouwen en gooi je het er toch niet
vanaf als er al gebroed wordt. Bovendien is dat
bij wet verboden. Dus belde ik bij de bewoners
aan om te vragen wat er met het nest gebeurd
was. Ik kreeg te horen dat die ochtend de
openhaard was aangestoken en dat het nest

volledig in brand was geraakt. De brandweer
was er zelfs aan te pas gekomen en had de
laatste takken van de schoorsteen verwijderd.
Jammer, maar zoiets kan gebeuren.
Inmiddels zag ik de ooievaars onverschrokken
weer opnieuw komen aanvliegen met verse
takken. Alsof er niets gebeurd was, begonnen
ze op dezelfde schoorsteen weer te nestelen.
Ik adviseerde de bewoonster om
toch zo snel mogelijk maatregelen
te nemen om een nieuwe brand te
voorkomen. “Haal de nieuwe takken
weg en plaats er een kap overheen”,
was mijn advies. De volgende dag
ging ik kijken. Ik moest eigenlijk wel
lachen. Er was een wedstrijd ontstaan
tussen bouwmeester ooievaar en de
bewoners van huizen in de directe
omgeving van de schoolwoning. Op
de woning van de familie Van Eck
was op elk van de drie schoorstenen
een schuine kap gebouwd, waardoor
de ooievaars zeker geen nest meer
zouden kunnen bouwen. En ook op
de platte schoorsteen van de buren
aan de Dorpsstraat was snel een
constructie geplaatst ter voorkoming
van naderend onheil.
Maar niemand had gerekend op
de vindingrijkheid van de nieuwe
ooievaars. De kapconstructie op de
rechtse schoorsteen was geplaatst op
iets te lange latten, die aan de zijkant
voorbij de kap staken. Omdat de
kap goed was bevestigd met behulp
van ijzerdraad, hadden de ooievaars
toch weer een mooi beginnetje om

ter plaats alsnog wat takken te bevestigen.
Ik werd gebeld door enkele dorpsbewoners
met tal van adviezen en we waren het er
allemaal over eens, dat dit nest geen enkele
kans van slagen had. De eigenaar van de
woning belde me op en ik adviseerde hem
om zo snel mogelijk de uitstekende latten af
te zagen, want als er eenmaal een nest was,
dan zou je het niet meer mogen verwijderen.
Elke dag keek ik omhoog, maar er was niets
ondernomen om het prille aanstaande geluk te
verstoren. Integendeel, het nest werd steeds
groter en hoger. Momenteel zit het vrouwtje al
te broeden. Met haar staart over de kap, waar
de verwarmingslucht onder vandaan waait,
broedt ze rustig haar eieren uit. Hier en daar
liggen er wat takken op de grond, precies bij de
voordeur. Straks als de jongen gaan schijten,
dan begint de ellende pas echt.
Ik hoop alle jongen van de vier nesten dit jaar
weer te gaan ringen. Als dat gebeurd is, zal ik
u op de hoogte stellen van de broedresultaten
van 2010 in Schoonrewoerd.
René Ponsen

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Uit de oude doos: Brandweer in 1981

In nieuwe uniformen
Hans van Beek- Floor Bakker- Helm Bogerd- Jasper de With- Jan Post- Driekus vd. Ham- Ton
Bogerd- Bram van Klei- Arie Brouwer- Anton Bikker- Floor Brouwer- Daan Bikker- Arie den BestenBurgemeester Hokken- Gijs vd. Heiden.
Zittend: Joop Visser- Dick Molenaar- Herman vd. Water- Ad de Jong

Gijs vd. Heiden- Bram van Klei- Driekus vd. Ham- Joop Visser- Jan Post- Daan Bikker- Hans van
Beek- burgemeester Hokken- Herman vd. Water- Arie den Besten- Ad de Jong
Zittend: Ton Bogerd- Floor Brouwer- Helm Bogerd- Floor Bakker- Arie Brouwer- Dick Molenaar.

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

bouwen zonder zorg
vrijblijvend prijsopgave voor: NIEUWBOUW, VERBOUW,
ONDERHOUD en RENOVATIE

www.wilmid.nl
Pr. Beatrixstraat 2c
Acquoy
tel. 0345-64 23 25
W. Middag 06- 54 27 80 15

Engelandvaarders op herhaling
In de vorige Klepper vertelde
Bikker over de reis van de SIA
naar Engeland. De geplaatste
foto’s waren te klein om
de meereizende meisjes te
kunnen herkennen. Daarom
nogmaals een aantal foto’s,
compleet met namen.

Staand: Danielle RoegeAriejanne Brouwer- Meke
SmeuldersZittend: Heidi StraversAnnet Brouwer- Edith
Roege- Wilma Nijhof

Staand: Diana de LeeuwAnja de Jong- Cora SpronkMarijke van Genderen- Ellen
de Jong
Zittend: Corina den BravenLeontien Verkerk- Bea de
With

Henriet Rijneveld - Jipkje
Vissers - Linda La VergeJeannet Vermeer - Marjan
Vissers - Annemarie
Brouwer - Marleen Bikker.

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

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.

Oranjevereniging
Lampionnenoptocht
Op 30 januari hebben we de verjaardag
van Koningin Beatrix gevierd met een
lampionoptocht. Dit jaar liepen we in de
sneeuw. Precies om 19.00 uur toen we wilde
starten met de optocht begon het te sneeuwen.
Dit was een heel bijzondere ervaring. Alle
kinderen met ouders liepen met veel plezier in
de sneeuw. Mooi in de steeds witter wordende
wereld met al die lampjes. Sommige lampions
werden steeds langer en soms scheurden ze
af, omdat ze zwaar waren van de sneeuw. Het
ging steeds harder sneeuwen wat niet prettig
aanvoelde in het gezicht, maar de Dorpstraat
was in zicht en we liepen door tot het eindpunt
bij de pomp op het dorp.

De contributie
Verder wil ik nog even melden dat bij de leden
die ons gemachtigd hebben voor automatische
incasso dit jaar de contributie 2 maal wordt
afgeschreven. Van 2009 en 2010. Dit omdat
we vorige jaar nog niet alles rond hadden
met de bank en we het niet eerder konden
afschrijven. De contributie van 2009 is in
januari afgeschreven en die van 2010 wordt
in het najaar afgeschreven. Degene die de
contributie zelf overmaken krijgen na april
een brief ter herinnering. Bij de overige leden
komen we na april langs de deur.
Bestuur Oranjevereniging

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

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

ACTIVITEITENKALENDER
april
24 april
24 april
24 april
28 april
30 april
mei
9 mei
14 mei
14 mei
20 mei
23 mei
26 mei
27 mei
29 mei
juni
26 juni

9:00-12:00
vanaf 9:00
20:00
vanaf 18:00

uur
uur
uur
uur

8:00 uur
9:00-13:00 uur
19:20 uur
vanaf 18:00 uur

vanaf 18:00 uur

Rommelschuur
Lentefeest in de Schaapskooi
Jubileumconcert koort ‘Zout’, in de Gereformeerde kerk
Ophaaldag oud papier, SIA
Koninginnedag

Excursie Zouwegebied door de Natuur- & Vogelwacht ‘Vijfheerenlanden
Jaarmarkt Schoonrewoerd
Rommelschuur
Excursie Lingebos door de Natuur- & Vogelwacht ‘Vijfheerenlanden
Ophaaldag oud papier, SIA
Uitje Ouderenkontakt
Ledenvergadering & vragenuurtje Dorpsvereniging
43ste SIA wandeltocht

Ophaaldag oud papier, SIA

