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Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers

Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,
zodat het voortbestaan van

De KLEPPER,

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden.
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens
de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders.
Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig
en hielp ons daarmee enorm.
Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af.

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE.
Bewaar het goed!
In de weken van 28 september tot en met 10 oktober komen wij het
(hopelijk gevuld) bij u ophalen.
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets!

Bij voorbaat danken wij u voor uw steun!

GEEF OM DE KLEPPER
GEEF VOOR DE KLEPPER
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de redactie van de Klepper,
zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper.
Mocht de envelop na 10 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op
onze rekening: 35.84.43.512, t.n.v. De Klepper.

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

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

.RPODQJVLQRQ]HZLQNHO
YRRUZRRQLQVSLUDWLHHQSHUVRRQOLMNDGYLHV

Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

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

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

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

www.denbesten-woninginrichting.nl

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer zesentachtig
Onze Klepper en dus ons dorp staat bol van de ACTIE.
Daaruit blijkt dan maar weer dat we een ACTIEve
dorpsgemeenschap zijn en zeker geen ingedut
plattelandsdorp. ACTIES voor grote goede doelen,
voor kleine mooie projecten, voor persoonlijke
zorgen en/of baten en voor gemeenschappelijke
mooie dingen: het rolt de komende maanden in
golven bij ons binnen. Ook doen we verslag van
ACTIES die geweest zijn: opbrengsten van collectes
bijvoorbeeld. Wat een rijkdom, besef ik dan weer als
ik al die ACTIES voor u op een rijtje probeer te zetten.
Wat een enorme rijkdom dat we mensen hebben
die zich inzetten voor ACTIES en dat wij met elkaar
mensen zijn die geven aan ACTIES (daadkracht
of geld of instemming, allemaal waardevol). Alle
ACTIES staan uitgebreid beschreven in de Klepper,
leest u het maar na. Ik wijs in dit voorwoord even
met nadruk op:
•
de klompenactie tegen de hardrijders op de
Dorpsstraat;
•
de Klepperenvelop voor uw vrijwillige bijdrage
voor de Klepper;
•
de brandpreventie-actie-week van 6 t/m 10
oktober;
•
de oliebollenactie en de verkoopmiddag van het
Ouderenkontakt op 4 en 6 november
•
de Oud-Papier-actie waar de SIA het stokje
voor overdraagt.
Anne-Sophie en Gerco hebben een prachtige ACTIE
uitgevoerd in Zambia. Ik zat met hen aan tafel in
de winter voorafgaand aan hun reis, toen ze via
vele acties het geld bij elkaar sprokkelden om met
de World Servants-organisatie op pad te gaan. Ik
zat weer aan die tafel met die twee –nauwelijks
bekomen van alle indrukken en de jet-lag - om hun
ervaringen op te tekenen. U kunt het lezen in deze
Klepper.
In de Klepper besteden we regelmatig aandacht
aan
‘jonge
ondernemers/ondernemingen’.
Daar zit ACTIviteit, enthousiasme. Dit keer
twee heel verschillende bedrijvigheden: een
schoonheidspecialiste: Marieke de Jongh aan de
Kalverweg en een handelsman met handige handen:
Hans Horden aan de Overboeicop.
Dat ons Schoonrewoerd ook niet vanzelf op de kaart
stond, maar dat daar veel ACTIviteit voor nodig
is geweest in de vorm van graaf- en bouwwerk
kunnen we allemaal snappen. Heel bijzonder is het
om daarover te kunnen lezen. Wim Scherpenzeel
neemt ons ver mee terug in de geschiedenis. Lees
over Zijdewende, Zijderwendeveld en de boerderij
Noorderwoerd, een woonterp met grachten en al…
het begin van Stad Schoonrewoerd?
Niet alleen de mensen in ons dorp zijn ACTIEf, ook

de planten en dieren doen enorm hun best. U hebt
al dat mooie fruit vast gezien, bent er misschien
zelfs hard mee aan het werk. En de ooievaars… die
hebben ook niet stilgezeten. Na de eerste perikelen
van nestbouw op ‘verkeerde’ schoorstenen en
daarmee brand is het seizoen van jongen groot
brengen inmiddels afgesloten. Wat hebben de broeden voederACTIES van de oudervogels opgeleverd?
René Ponsen kijkt met u terug.
U ziet het: een Klepper om eens even rustig voor te
gaan zitten. Enige ACTIE? LEZEN!
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 87 is vrijdag 5 november. Klepper 87
zal rond 26 november worden bezorgd.
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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

Schoonheidssalon Marieke nu fulltime
Enkele
weken
geleden
werd
bij
schoonheidsspecialiste
Marieke
de
Jongh een envelop bezorgd. De uitslag
van haar pedicure-examen. Ze slaagt
met drie negens. Cum Laude. Het
is het laatste onderdeel van haar
totaalpakket aan behandelingen dat
ze
als
schoonheidsspecialiste
wil
aanbieden. Ze besluit nu helemaal
zelfstandig te worden door fulltime
haar droombaan te gaan uitoefenen.

schoonheidsspecialiste te worden. Ze werkte
als huishoudster en gaf het geld thuis af”,
vertelt Marieke. Ze heeft de fascinatie van
haar moeder meegekregen die haar badkamer
vol had staan met make-up en smeersels.
“Ik vond dat als kind al heel interessant,”
herinnert Marieke zich. Ze weet nog heel
goed dat ze, op tienjarige leeftijd, voor het
eerst met haar moeder meeging naar een
schoonheidsspecialiste. De fascinatie werd
geboren. “Ik heb er toen een werkstuk over

Marieke vertelt enthousiast over
haar werk. Over alle technieken
die er zijn om de huid te reinigen
en te herstellen en over de
cosmetica die ze gebruikt. Na
al jaren parttime zelfstandig
als
schoonheidsspecialiste
te
hebben gewerkt, een parttime
baan bij Jambelle in Utrecht
en haar opleidingen naast haar
werk heeft Marieke de Jongh
haar laatste diploma binnen.
Meso-therapie, microdermabrasie,
catio vital, hot stone massage,
vochtbehandeling,
reiniging,
hier en daar wat harsen, wenkbrauwen epileren en verven,
pedicure, manicure, sprayen en
een zonnebank na. Wie kan er
nu nog iets kan verzinnen wat
de schoonheidsspecialiste extra kan doen.
Marieke gebruikt tijdens haar behandelingen
de cosmetica van de merken Tyro en Webecos.
Tyro is iets prijziger dan Webecos en werd
ontwikkeld door een plastisch chirurg. “Ik wilde
een topmerk hebben en ook een goedkoper
merk zodat mensen kunnen kiezen. Voor ieder
wat wils. In Nederland werken zo’n honderd
schoonheidsspecialisten met het merk Tyro.
Ik gebruik het nu twee jaar en het bevalt erg
goed,” legt Marieke uit. Het merk Webecos
gebruikt Marieke al bijna negen jaar en is altijd
heel goed bevallen. Naast de behandelingen
verkoopt Marieke ook cosmetica. Bovendien
verkoopt ze sieraden van Bijoux, parfums en
cadeaubonnen.
Het vak schoonheidsspecialiste was eerst de
droom van Marieke’s moeder. “Mijn moeder
was het vijfde kind in een gezin van tien
kinderen. Daar was geen mogelijkheid om

gemaakt voor school en ben steeds mee gegaan
als iemand werd behandeld. Na het afronden
van de Mavo volgt ze de opleiding Uiterlijke
Verzorging. Als manicure rond ze de opleiding
af, gaat werken bij de Body Shop in Utrecht en
begint daarnaast als schoonheidsspecialiste.
Het leukste in haar werk vindt Marieke het
werken met mensen, de afwisseling en de
klant met een goed gevoel naar huis laten
gaan. “Ik luister goed naar wat een klant wil,
welke problemen er zijn en vind daar de beste
oplossingen bij. Ik geef alle aandacht en zorg
om het beste resultaat te bereiken. Als het
dan iets langer duurt dan dat uur dat ervoor
staat dan is dat niet erg, dan ga ik gewoon
even door. Ook drink ik altijd nog een bak
koffie met de klant na afloop. Gezellig toch!”
Ondanks haar vele diploma’s wil Marieke nog
doorgaan met cursussen. Ze wil zich blijven

ontwikkelen en heeft al een nieuwe cursus
op het oog. “Ik wil in november een cursus
schimmeldiagnostiek gaan doen waardoor ik
ook met schimmelnagels beter uit de voeten
kan en meer advies kan geven. Ook staat een
cursus French Pedicure op de planning. Een
laag acryl die je op je nagel kunt doen om de
nagel te versterken.” Zo blijft Marieke bezig
om zichzelf te ontwikkelen. “Je moet niet stil
komen te staan. Ik vind het leuk om te doen
en blijf er mee bezig.”
Marieke barst van de energie en heeft er heel
veel zin in. “Er is nog nooit een dag geweest
dat ik niet enthousiast naar boven ging. Omdat
het zo afwisselend is, blijft het ontzettend
leuk. Mede nu ik ook pedicure ben. De klant
kan in een behandeling van top tot teen alles
verzorgd krijgen. Dat is toch hartstikke leuk!”
Voor meer informatie:
Schoonheidssalon Marieke
Marieke de Jongh
Kalverweg 4F, Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641561
Door: Gijs Kool jr.

Gigantisch
verwonderd!
De kosteres van mijn eerste gemeente heeft
mij regelmatig gekalmeerd met de spreuk:
Erger u niet, verwonder u slechts! Daarom
wil ik in dit stukje mijn grootste verwondering
met u delen. Ruim vijf jaar mag ik nu al in ons
mooie dorp Schoonrewoerd wonen. Ik ben blij
met onze plek aan de Dorpsstraat en geniet
volop van de contacten op het dorp. Toch is er
één zaak, nou ja, zijn er twee zaken waarover
ik mij vreselijk verwonder.
De minste van de twee – maar toch nog zeer
verwonderlijk – zijn de hondenpoephordes
die ik geregeld moet nemen als ik vanaf de
Dorpsstraat de Noorderwoerd of de Kerkweg op
loop. Er staan poepbakken, er zijn poepschepjes
en handschoentjes, en hondenbezitters weten
aan welke kant de keutels uit hun beestjes
vallen. Dan moet het toch een kleine moeite
zijn de rommel van de trottoirs te verwijderen?
Maar nee – ik blijf met grote verwondering
constateren dat ik mijn grut met zorg om de
drollen heen moet manoeuvreren op weg naar
school of peuterspeelzaal.

Het zal u, lieve lezer, dan vast niet verwonderen
dat ik bij ons thuis al heb voorgesteld om bij
de volgende burendag (dat doen we namelijk
met de Dorpsstraat) iets met honden en
een barbecue te organiseren… Ja, waar
verwondering een mens al niet toe kan
inspireren…
Maar waar ik mij echt gigantisch, groen en
geel over verwonder is de snelheid waarmee
in ons dorp, en vooral op de Dorpsstraat,
wordt gereden. In het begin heb ik een tijdje
vol verwondering mijn auto op de rijbaan voor
ons huis geparkeerd (heel braaf hoor, het mag
gewoon). Natuurlijk voor de veiligheid wel
even de gevarendriehoek voor de achterruit
gezet, zo ben ik dan ook wel weer.
Op een gegeven moment is dat elan wat
afgezakt, maar toch ga ik het rijgedrag steeds
verwonderlijker vinden. Zeker ’s zomers als
de slaapkamerramen open staan. Soms zit je
om half zes met een ruk rechtop in je bed,
adrenaline tot in je haarpunten, omdat er een
of andere verwonderlijke persoon met 80 of 90
kilometer per uur zes meter voor je voeteneind
langs vliegt.
Ook gewoon overdag – als de kinderen van
of naar school gaan, of op woensdagmiddag
als de kinderen vrij zijn – wordt er op een
uitermate verwonderlijke manier gescheurd in
ons dorp. De afgelopen weken ben ik twee keer
maar domweg op de rijbaan gaan staan om de
bestuurders op hun verwonderlijke gedrag te
wijzen. In beide gevallen was de reactie dat
er agressief op een paar decimeter langs me
heen werd gereden. Beide auto’s kregen in het
voorbij-‘gaan’ een tik op het dak van mij. En ik
ga dat maar gewoon blijven doen.
Waarom ik toch zo ontiegelijk verwonderd
ben? Omdat iedereen die hier op het dorp te
hard rijdt een potentiële moordenaar is. Ik
geloof niet dat mensen die zo rijden dat willen
of beseffen, maar ze zijn het wel. Mijn moeder
is doodgereden door een dementerende man
die nooit achter het stuur had mogen zitten.
Die had weinig benul van zijn rijgedrag. Velen
die door ons dorp rijden zijn niet dement, maar
ze gedragen zich even onverantwoord. En daar
kiezen ze nog zelf voor ook! Maar iemand
het ziekenhuis of het graf in rijden is een
traumatische ervaring voor een bestuurder,
zeker als er domweg te hard is gereden. Dat
gun ik u en mijzelf niet. Nog veel minder gun
ik het mijn dorpsgenoten dat hun kind of
kleinkind wordt aangereden…

En daarom verwonder ik mij zo gigantisch
over die lui die hier te hard rijden. Ik hoop
dat u dat begrijpt – en dat u het ook begrijpt
wanneer uw auto een deukje oploopt als u
verwonderlijk hard vlak langs me heen rijdt. U
vroeg zich misschien al een tijdje af waarom ik
zo vaak op klompen loop…
Johan van den Berg

VakantieBijbelClub 2010
De VakantieBijbelClub van
10, 11 en 12 augustus
is alweer voorbij. Als
commissie
van
de
VakantieBijbelClub mogen
wij terugzien op drie mooie
en gezellige dagen. Het
was verrassend te zien
dat er zoveel kinderen
zijn gekomen. Elke dag
waren er ongeveer 100
kinderen. We willen de
ouders hartelijk bedanken
dat
ze
hun
kinderen
gestimuleerd hebben om
naar de VakantieBijbelClub
te komen. We vonden het fijn dat u vertrouwen
in ons had. Hieronder een korte terugblik.
De kinderen werden de eerste en de laatste dag
opgehaald met de zogenaamde V.B.C.-bus. We
begonnen alle dagen met zingen en bidden.
Natuurlijk werd er ook weer een bijbeltekst
en een themalied aangeleerd. Het thema van
deze week was “Wie durft”. De verhalen uit
de Bijbel gingen over Daniël en zijn vrienden.
Daniël wilde naar de grote en
machtige God van Hemel en Aarde
luisteren ook al was dat niet altijd
gemakkelijk. Daniël is voor ons
een voorbeeld. Ook nu nog is de
God van Daniël dezelfde. Als wij
naar God luisteren en hem dienen
dan wil God ons hierbij zelf helpen
en ondersteunen. Als wij oprecht
vragen om de hulp van God en het
geloof in Hem, dan zal Hij ons raad
geven en Zijn oog zal op ons zijn,
zoals de kinderen hebben geleerd in
de bijbeltekst.
Ook was er tijd om te knutselen en
elke dag kwam “Jack Motorjack”

op bezoek, die dacht dat hij alles durfde en
zei dat hij nergens bang voor was. Jammer
Jack, dat er al snel uitkwam dat je alleen
maar stoer deed, maar eigenlijk heel bang
was. Woensdagmiddag bleven de kinderen
pannenkoeken eten en hebben ze het spel
“levend ganzenbord” gedaan in het dorp.
Donderdagavond was er voor de ouders ook
gelegenheid om te zien wat hun kind of kinderen
hadden gedaan. Die avond was er ook een
korte PowerPoint-presentatie van de afgelopen
dagen. Fijn dat er zoveel belangstelling was.
Allemaal heel hartelijk bedankt. Als commissie
hebben wij dit erg gewaardeerd!!

We zijn dankbaar dat de Heere ons deze dagen
heeft willen helpen. We hopen en bidden dat Hij
de bijbelverhalen en gesprekken wil gebruiken
om de kinderen te laten geloven in Gods Zoon
de Heere Jezus Christus. Tot slot willen wij alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Hartelijke groeten,
De V.B.C.-commissie

;FMGTQBSFOWPPSKFFJHFO
TQSPPLKF%BUJTIFUJEFF
.FU EF 3BCP 5PQ,JE 3FLFOJOH XPSEU TQBSFO FO MFSFO PWFS HFME IBSUTUJLLF MFVL XBOU KF
EPFU IFU TBNFO NFU EF 4QSPPLKFTCPTCFXPOFST VJU EF &GUFMJOH +F LSJKHU CJK EF[F SFLFOJOH
IFU 4QSPPLKFTCPPN QBLLFU NFU EBBSJO EF 4QSPPLKFTCPPN TQBBSQPU FO FFO EPFCPFL WPM
MFVLF FO MFFS[BNF TQFMMFUKFT ;P TQBBS KF OV BM WPPS KF FJHFO TQSPPLKF .FFS XFUFO ,JKL
TOFMPQXXXSBCPCBOLOMLJOEFSFO

0QFOOVEF3BCP5PQ,JE3FLFOJOH
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMLJOEFSFO
 

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

Uit de oude doos van de S.I.A.
1982 was weer een actief jaar voor de S.I.A. Alle
drie de groepen hadden weer een toneelstukje
ingestudeerd, dat in februari en begin maart
werd opgevoerd.
Oudpapierpotje
Op 27 maart was de eerste tocht waaraan werd
deelgenomen in Schijndel. Nu ga ik niet alle
marsen die de S.I.A. gelopen heeft uitvoerig
beschrijven, maar enkel de hoogtepunten van

het jaar 1982. Even tussen door, we hadden
heel wat geld in het oudpapierpotje, maar
toch kregen we nog een flinke subsidie van
de gemeente, als we de kinderen maar lieten
bewegen, bij ons dus lopen.
Marsen
Om de gedachte weg te werken dat we bij de
S.I.A. alleen maar uitgingen, hier een lijst van
marsen waar de leden aan deelnamen tussen
de hoogtepunten door.
In Schijndel – Oud-Alblas – Benschop –
Bloemendaal – Wilnis – onze eigen mars – Brakel
– Varik – Kerkwijk – Rijswijk – Wadenoyen –
Breukelen – Heukelum – Sliedrecht.
Hoogtepunten
Dan nu de hoogtepunten, het Pinksterweekend
naar Engeland is in een vorige Klepper al
beschreven. 12 juni met de hele vereniging de
jaarlijkse strandtocht, dit jaar van Wassenaar
naar Scheveningen. Op 2 juli trouwde Linde
v.d. Vlies met haar Peter. Ze was leidster
van de 5 km groep, dus feest voor de 5 km

groep. Er was een erepoort van bogen, waar
ze rijkelijk bestrooid werden met rijst, er
waren kringspelletjes op het oude schoolplein,
enzovoorts. Van 12 t/m 27 juli een trektocht
door Frankrijk, de Pyreneeën, Spanje. Daarna
de jaarlijkse kampweek in Luxemburg, van 21
t/m 23 oktober een verkenningstocht door de
Kempen, met overnachtingen in een blokhut
van de padvinders in Oerle.

Trektocht
Voor de trektocht hadden we weer 2 VW-busjes
vol, voor het 2e busje waren ook nu weer Jan en
Hetty Post bereid om als chauffeur en leiding
mee te gaan. Marije Post was weer het jongste
S.I.A.-lid en Hendrik Jan was weer de enige
jongen, maar dit was deze keer niet erg, want
eigenlijk was deze trektocht meer geschikt
voor jongens dan voor meiden, de meiden die
meegingen moesten geen doetjes of watjes
zijn, avontuurlijk aangelegd en niet bang zijn,
dus echt meiden met pit.
Het gemakkelijkst zou zijn het hele dagboek
van m’n vrouw te kopiëren en in de Klepper
op te nemen, maar zij heeft het zo uitgebreid
beschreven, zelfs wat we elke dag aten.
Maar ik mis iets wat ik nu juist graag gezien
had, er staan deze keer geen namen bij van
de deelnemers, en op de foto’s zijn ze ook niet
duidelijk te zien, op een enkele na. In totaal
met onszelf er bij, 24 personen. We hadden
3 trekkerstenten, 1 kleine trekkerstent voor
onszelf en Jan en Hetty hadden ook hun eigen
tent, dus een heel tentenkamp. We reden 12 juli

om 4 uur ’s morgens weg uit Schoonrewoerd,
de eerste overnachting was in Frankrijk op
een gemeentekamping bij La-Motte-St-Heray,
de volgende dag kwamen we op een camping
bij Labenne ongeveer 500 m van de Golf van
Biskaje. Ruimte in overvloed, we zetten onze
tenten op tussen de kurkeikenbomen. (Deze
bomen hebben een heel dikke bast van kurk die
er van tijd tot tijd afgehaald wordt, daar worden
kurken voor flessen van gemaakt, gemalen
korrels worden met bitumen aan elkaar gekit
tot platen voor isolatie van koelcellen en voor
gymnastiekvloeren en voor decoratie aan de
wand). Je had daar een bewaakt strand, als de
groene vlag wapperde kon je de zee in, door
de hoge golven werd je opgetild en werd je
letterlijk op het strand gesmeten, niet te lang
blijven liggen, anders kwam de volgende golf en
werd je opnieuw verder gesmeten. Het strand
bestond uit fijn grind, waar je zwembroek zo
vol mee zat. Daarvandaan zijn we naar Spaans
Baskenland gegaan, o.a. Sebastiaan, een
heel kleine grensovergang, die waarschijnlijk
zelden gebruikt wordt door toeristen uit het
westen, want de douane kon er maar niet over
uit dat enkele van onze meiden zulk licht blond
haar hadden. Maar ja, wie gaat er nu ook met
vakantie naar Spaans Baskenland.
We vroegen aan zo’n douanier waar we een
restaurantje konden vinden. Hij stapte in
een auto, beduidde ons te volgen, en bracht
ons in een klein dorpje bij een echt Baskisch
restaurantje. We bestelden wat te drinken, er
werden een paar “flessen” met van die lange
tuiten en een soort handvat op tafel gezet en
wij wachtten op glazen om in te schenken, maar
die kwamen maar niet. Tenslotte vroegen we
het aan de ober, maar bij hun schenken ze niet
in glazen, de ober deed het even voor, je moet
die “fles” aan het “handvat” omhooghouden,
je mond open en een dun straaltje in je mond
laten lopen. Die Basken hè, weer wat geleerd.
Vooral die tuit niet in je mond steken of
aanraken.
Waggeleend
Na nog een poosje verder gereden te zijn was
het tegen de middag, maar we hadden nog geen
winkel of bakker gezien om wat eten te kopen.
We zagen een paar mannen die aan de weg aan
het werk waren, we stopten we, en ik liep naar
ze toe en vroeg waar een winkel of bakker te
vinden was. Hij keek op z’n horloge, beduidde
stap in, het was zo’n Citroën bestelauto, zo’n
waggeleend, het moest kennelijk snel, want
anders is het siësta, dan is alles tot 4 uur in
de middag gesloten. De anderen snapten er

niets van, ik kreeg geen tijd om het hen te
gaan zeggen. Ze zagen me alleen maar in zo’n
waggeleend stappen, en hij reed zo hard, bij
elke bocht dacht ik dat die auto om zou slaan,
en achter in lag allemaal gereedschap, bij
iedere bocht rolde dat met veel lawaai naar de
andere kant, maar we kwamen op tijd bij een
bakker. Ik kocht 5 broden en ging weer mee
terug naar de busjes. Toen hebben we op een
paar bankjes in een soort plantsoentje brood
klaargemaakt en gegeten. Zodoende mag ik
die Basken wel, al die mannen met die zwarte
baretten op.
Corvee
Weer even het dagboek van m’n vrouw
raadplegen, kijken wat we nog meer voor
spannends gedaan hebben. Maar dit is niet
echt spannend, zo zie ik staan, tent 2 heeft
vandaag corveedienst, dat houdt in dat de
meiden die in tent 2 slapen deze dag Hetty
en m’n vrouw moeten helpen met eten koken,
voor 24 personen aardappels schillen, water
halen enz. enz. Eigenlijk waren of zijn we best
trots op die meiden, we zijn nu wel ruim 25 jaar
verder, maar ik vermoed dat de meisjes die
nu op de basisschool zitten, geen aardappels
kunnen schillen. Ze hoeven hun moeders thuis
niet meer te helpen. En al zou er nog één zijn
die het wel zou moeten, dan durven ze het niet
tegen anderen te zeggen, het is tegenwoordig
een minderwaardig iets als schoolmeisje
zijnde.
Kleindochters
Als ik zo m’n eigen kleindochters eens vraag,
als jullie nog eens trouwen, dan kun je niet
eens een aardappel schillen, je houdt een
dobbelsteentje over zoals jij dit doet. Dan is het
ach opa, in de winkel en bij de groenteboer kun
je geschilde of geschrapte aardappels kopen.
Je kan complete maaltijden kopen, even in de
magnetron en klaar, misschien ga ik wel op z’n
Frans koken, Fransen schillen hun aardappels
ook niet, alleen wassen en in de schil koken,
doen er hier ook al verschillende. Ja, dat zijn
m’n eigen kleindochters, hun moeders hebben
we thuis alles nog geleerd.
Grens Frankrijk/Spanje
Ik liet maar een diepe zucht en lees maar
verder in het dagboek van m’n vrouw. Ja
hier lees ik weer iets spannends, met een
tandradtreintje naar een top van een berg in de
Pyreneeën. Boven op die berg loopt de grens
tussen Frankrijk en Spanje en daar staat een
restaurantwinkel precies op de grens met een

we door de beek waden, dus
schoenen in je hand, het
waren allemaal rotsblokken.
Een groot voordeel was dat
we een restaurantje schuin
tegenover hadden, waar we
voor weinig geld lekker konden
eten. Wat we op deze camping
allemaal beleefd hebben, daar
zou je een boek over kunnen
schrijven.

gemeenschappelijke deur. Als je naar rechts
gaat ben je in het Franse gedeelte, daar moet
je met Franse francs betalen en een Franse
postzegel op een kaart plakken, ga je naar
links dan kom je in het Spaanse gedeelte, en
moet je met peseta’s betalen en een Spaanse
postzegel op een kaart plakken. Jammer dat
het geen helder weer was, we zaten letterlijk
en figuurlijk in de wolken. Daarvandaan zijn
we in oostelijke richting gereden, langs en door
de Pyreneeën, daar hebben we voor een nacht
op een grote camping gestaan, daar was zelfs
een zwembad bij, waar die meiden dankbaar
gebruik van maakten. De volgende dag weer
verder, volgens ons kaartje moet daar een
simpele camping zijn, na wat vragen kwamen
we er, het was een kleine camping helemaal
verscholen tussen de bergen. Er bleken alleen
maar Spanjaarden op te staan en er was geen
plaats om 5 tenten bij elkaar te zetten.
De Don met de vergeten naam
Een Spaanse knaap vond het wel interessant,
volgens hem waren daar nog nooit Hollanders
op die camping geweest. Hij wilde wel meegaan
om Don …? (naam ben ik vergeten) te vragen
of we aan de andere kant van de beek mochten
staan, daar was een grasveldje tussen een
korenveld en een trapveldje waar ook honden
getraind werden.
Het was nog een heel eindje rijden naar die
Don ... Hij bleek een grootgrondbezitter te
zijn, die camping, dat bos, het korenveld,
het restaurant dat er schuin tegenover stond,
kortom, zo ver als je kijken kon was van hem.
We mochten daar onze tenten opzetten, het
nadeel was alleen dat je pal in de zon stond en
om de toiletten en douche te bereiken moesten

Kikkerbilletjes en slakken
Op een avond gingen Jan,
Hendrik-Jan en ik met een
paar Spanjaarden mee kikkers
vangen, er zaten daar van die
hele grote kikkers. Ter plaatse
werden ze geslacht, op een
vuurtje geroosterd en opgegeten. Daar heb
ik voor het eerst van m’n leven kikkerbilletjes
gegeten, voor zoiets had je in plaats van
meiden een groepje jongens bij je moeten
hebben, dan konden ze stoer doen en aan een
kikker zitten kluiven en daar foto’s van nemen.
In dat restaurantje heb ik ook voor het eerst
slakken met een houtje uit hun slakkenhuis
gepeuterd en die en slakkensoep gegeten.
Ik weet niet of de meiden veel van die soep
gegeten hebben.
Veldmuisjes
Iets heel anders, op een keer hoorden we heel
hard gillen in een tent, er bleken een paar
veldmuisjes in die tent te trippelen, die waren
uit het korenveld gekomen om te kijken of er
nog iets lekkers te vinden was.
Andorra
We zijn ook nog een dag vanaf de camping
naar Andorra gegaan, we namen een ober
en z’n vriend mee vanuit het restaurant. Best
een hele klim met haarspeldbochten, best
interessant. Het was al laat toen we weer
bij de camping waren, maar omdat we die
jongens meegenomen hadden kregen we een
gratis maaltijd aangeboden, en wat voor een
maaltijd, 4 of 5 gangenmenu, o.a. slakkensoep
en als drinken erbij notenwijn. Ze vonden het
zo leuk een groep Hollandse kinderen. Een ober
ging met ons mee naar de tenten met z’n gitaar
en heeft daar zitten zingen en gitaarspelen.
Enkele van de meisjes doken gelijk hun tent in,
ze hadden ook van die notenwijn gedronken
en hadden zo’n slaap gekregen. Ze zullen het
zingen en gitaarspelen heel langzaam steeds
zachter gehoord hebben zzzz.

Middellandse Zee
Hoewel we daar prima naar ons zin stonden,
moesten we toch weer verder om ons
programma af te maken, totdat we aan de
Middellandse Zee kwamen, daar kwamen
we op een grote camping terecht vlak bij
zee. Daar was het uitrusten en in de zon als
wentelteefjes keren en draaien totdat alle
kanten bruin of rood waren. Het was wel een

mooie camping onder de bomen, maar we
hadden heel veel last van kleine miertjes. ’s
Nachts reed er een sproeiwagen over de paden
met verdelgingsmiddel, maar in de tent liepen
ze over je kussen en over je gezicht, niet
prettig.
Nu sla ik maar een paar dagen over anders
wordt het helemaal een eind, dan zou je
gaan denken dat we minstens een maand

weggeweest zijn, maar we hebben wel voor
een maand belevenissen opgedaan.
Terugweg
Op de terugweg in Frankrijk een camping dicht
bij de rivier de Ardeche, hier hebben ze nog
gezwommen, gekanood enzovoorts. Ja, en toen
moesten we echt naar huis waar we ’s avonds
laat aankwamen. Ik schreef dat we trots op dat
stel meiden waren die we bij
ons hadden, eigenlijk waren
we zelf ook een beetje trots,
nee trots is het goede woord
niet, maar ik kan zo gauw geen
ander passend woord vinden,
laten we zeggen dankbaar dat
we zoveel vertrouwen kregen
van die meiden d’r ouders.
Ik schrijf steeds de “meiden”,
het waren tenslotte nog maar
schoolmeisjes, de meesten
zaten nog op de basisschool,
die ze met ons mee lieten gaan.
En niet zo maar 14 dagen op
een kamping op de Veluwe
of zo, nee een trektocht. Niet
meer telefonisch te bereiken
en over drukke wegen, naar
plaatsen waar een “normale”
vakantieganger niet komt.
Wie gaat er nu naar de Golf van Biskaje of
Baskenland of Andorra? Maar we zijn weer
behouden thuis mogen komen.
P.S. Het was zo goed bevallen dat we later nog
eens met een groep daar geweest zijn, maar
lang niet zo uitgebreid als met deze groep.
Zoiets beleef je maar één keer.
Bikker

Natuur- &
Vogelwacht ‘De
Vijfheerenlanden’
In de maanden september en oktober is kleur
het thema van de natuur. Mooie warme rode
en bruine kleuren, diep donker groen, geel…
het hoort allemaal bij de herfst. Het seizoen
van de oogst van fruit en noten. Het seizoen
om elkaar de oogst van een mooie zomer te
laten zien met foto’s of film. In de Schaapskooi
is dan ook weer veel te zien.
Paddestoelen foto’s van heel gewoon tot heel
zeldzaam, is de titel van de expositie in de
maanden september en oktober. De maakster
van de foto’s, Natuur en Vogelwachtlid Sonja
van Baren, schrijft zelf: “Ik heb voor dit thema
gekozen omdat ik u enerzijds graag een aantal
algemene en toch bijzondere soorten wil laten
zien, die eigenlijk iedereen – wellicht met een
beetje zoeken - wel kan vinden. Anderzijds wil
ik ook een aantal zeldzame tot zeer zeldzame
soorten laten zien, die u waarschijnlijk niet
zo snel zult vinden. Paddestoelen blijven me
boeien, door de grote variatie in vorm en kleur,
maar ook omdat ze er eigenlijk altijd en overal
zijn.”
In november en december hangen er werken
van Aart de Gans: wie beter kijkt, ziet meer.
Aart maakt heel bijzondere fotocomposities. Hij
zegt zelf: “Mijn streven is om ‘niet bestaande
of zelfs onbestaanbare situaties geloofwaardig
af te beelden. “Door planten en dieren in een
vreemde context af te beelden, probeer ik de
kijker over te halen tot een verbaasde tweede
blik.”
In de avonden worden weer prachtige
fotoseries vertoond van landschappen, reizen
en alles wat je daarbij tegenkomt:
21 oktober Heerlijk Grieks fotoavontuur
van Erwin van Laar. Het eiland Lesbos staat
centraal. De fotograaf en zijn vrouw zijn er
helemaal weg van en… mogelijk werkt dat
aanstekelijk.
4 november Krugerpark van Hans de
Braal. Voor de liefhebbers van het veelzijdige
Afrikaanse dierenleven is deze avond een
mooie kans. Zowel de grote bekende dieren
(olifanten, leeuwen, luipaarden, neushoorns

en buffels) komen voorbij, als ook de minder
bekende zoogdieren, vogels en reptielen. Ook
het landschap wordt eer aan gedaan.
18
november
Leven
langs
de
Labradorstroming van Alexander Koenders. U
wordt meegevoerd naar de Atlantische kust van
Canada. De Canadese provincies Nova Scotia
en New Foudland staan onder de aanhoudende
invloed van de ijskoude Labradorstroming. Dat
ijskoude water van de Noordpool garandeert
veel variatie aan levensvormen.
2
december
Radio
Kootwijk
van
Zendstation naar natuurgebied van Anko en
Rene de Graaf. Anko en Rene zijn vrijwilligers
bij Staatsbosbeheer. In de zomer doen zij
inventarisaties in de boswachterij Kootwijk en
in de winter helpen ze bij het onderhoud van
het natuurgebied. Zij weten veel en hebben
veel dieren en planten weten vast te leggen.
De lezingavonden zijn GRATIS te bezoeken.
De lezingen beginnen
om 20.00 uur in
De Schaapskooi aan Overboeicop 15 te
Schoonrewoerd. Om de kosten te dekken,
wordt in de pauze een verloting gehouden.
Houdt u de kranten in de gaten in de gaten
voor de excursies of kijk even op de website:
www.natuurcentrum.nl. Op 2 oktober is de
open dag op De Schaapskooi. Een dag met vele
activiteiten en vanaf die dag is er weer volop
vers geperst vruchtensap te koop in de Kooi
en die lekkere witte vruchtenwijn: Biezenweg
2009.
Een smakelijke herfst, namens de vrijwilligers
van de Natuur- en Vogelwacht.
Jolanda Lemcke

*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

1.Naam: Leroy Oskam.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Leeftijd: 16.
Broers/Zussen: 1 zus, Denise.
Hobby‛s: Voetbal.
School, Opleiding:
Revabo timmerman.
Leukste vak op school: Wiskunde.
Ik heb een hekel aan: Mensen die zich
anders voor doen dan ze zijn.
Mijn favoriete sport: Voetbal.
Ik kan geen dag zonder: M‛n laptop.
Ik lust geen: Spruiten.
Ik ben gek op: Lotte :$
Ik word kwaad als: Mensen dingen
zeggen, over mij die niet waar zijn.
Een slechte eigenschap van mezelf:
Altijd het laatste woord willen hebben.
Mijn favoriete vakantie: Turkije.
Mijn favoriete muziek: Ja, van alles.
Mijn favoriete broek: Spijkerbroek.
Het leukste in het dorp: Het café.
Dit wil ik worden: Miljonair.

19. Dit moet anders in het dorp: Meer dingen
voor de jeugd en een beter trapveldje.
20. Tip voor jongeren: Doe wat goed voor je
is.
21. Volgende vragen aan:
Christiaan den Braber

Wandelvierdaagse Nijmegen
Als kind zat ik langs de kant te
kijken naar al die wandelaars
en vooral de soldaten die al
zingend voorbij marcheerden.
Samen met mijn zus sprak ik
af dat we ook een keer zouden
meedoen.

Jaar in jaar uit deden we mee.
Altijd liep ik blaren op, wat
leidde tot de uitspraak ik stop
met de vierdaagse als ik geen
blaren meer loop. Mijn zus
moest later afhaken met knie
problemen maar ik ging door.

We namen voor de eerste keer
deel lopend op onze witlinnen
gympen. Gelijk de 40 KM, want
we wilden wel een medaille.
Mijn voeten waren een en al
blaar. Mijn zus had er maar een
paar. Het jaar daarop gingen we
weer, wel met andere schoenen
en iets minder blaren.

Dit jaar heb ik hem voor de
39ste keer uitgelopen. Weer
(gelukkig) met blaren. Ik kijk
nu al weer uit naar volgend
jaar en hoop dan de 40 keer te
mogen halen.
Anne-Marie Veens

waar nodig te herstellen en te renoveren.

Oud papier (1)
Hiermee wil W.S.V SIA meedelen dat zij
stoppen met het ophalen van het oud papier.
Door terugloop van leden zijn wij genoodzaakt
om te stoppen. Wij hopen mettertijd weer
genoeg leden te krijgen dat we het wandelen
weer kunnen starten.
W.S.V SIA blijft wel bestaan en gaat gewoon
door met de wandeldag die volgend jaar op 25
juni 2011 is.
Wij willen iedereen bedanken die al die jaren
voor ons gespaard heeft. Wij waren er zeer
blij mee. Het oude papier wordt wel iedere 4e
woensdag van de maand opgehaald maar nu
door een ander. Hieronder stellen zij zich voor.

Heeft u/jij nog vragen, dan kunt u/jij contact
opnemen met Arie de With, telefoon 616175.
namens de Hervormde Gemeente,
Gijs van der Heijden

Collecte Rode Kruis
De Rode Kruis collecte die gehouden is in
juni 2010 heeft in Schoonrewoerd het mooie
bedrag van € 552,29 opgebracht.
Dankzij de inzet van Anja, Corina, Femke,
Gerrie, Ina, Lydia, Marit, Rianda, Teuntje,
Thea, Sjaan en Willianne kon dit resultaat
worden bereikt.
Gevers en collectanten: Bedankt!

Heel veel dank.
namens het bestuur van
W.S.V. SIA Schoonrewoerd
Cobie van Klei

Oud papier (2)
Vele en vele jaren heeft de wandelvereniging
SIA het oud papier op ons dorp opgehaald.
De SIA heeft besloten hiermee te stoppen en
heeft dit overgedragen aan onze Hervormde
Gemeente. Ook via dit schrijven willen wij de
SIA hiervoor nogmaals hartelijk danken.
Om dit, zoals u voorheen gewend was, goed
te laten verlopen, hebben we de hulp van
vrijwilligers nodig. Er zijn reeds vrijwilligers
benaderd om ons te helpen het oud papier bij
u op te halen. Zodra de lijst van de vrijwilligers
bekend is, zal er een ophaalrooster opgesteld
worden.
Het ophaalschema blijft ongewijzigd, namelijk
iedere 4e woensdag van de maand, m.u.v. de
maand juli. Het oud papier wordt vanaf 18.00
uur opgehaald. De opbrengst van het oud
papier komt geheel ten goede aan het project
BinnenWerk van de Kerk.
Het binnenwerk van de kerk, daar willen we iets
aan gaan doen. We willen ons als gemeente
gaan inzetten om het binnenwerk van de kerk

Hartelijke groet,
Gerrie de Jong

MAAG LEVER DARM STICHTING
De collecte heeft dit jaar in juni het bedrag van
€ 619,91 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt!
Annelies Vroege

Brandweer Leerdam
Brandpreventieweek 2010

Thema:
Rookmelders plaatsen op de juiste plek
Op diverse plaatsen in de gemeente Leerdam
gaan we voorlichting geven aan de burgers
over rookmelders en brandveiligheid
in
de woonomgeving, en laten we zien wat
rookmelders doen als ze verkeerd zijn
opgehangen.
In een demonstratie wordt een huisje ingericht
met op de diverse plaatsen rookmelders. Met
de rookgenerator of kleine vuurkorf wordt rook
geproduceerd.
Met deze actie wil de brandweer het belang
van rookmelders benadrukken en laten zien
hoe lang het duurt voordat een rookmelder
een alarm afgeeft.
Voorlichting wordt verzorgd door Johan den
Hertog en Antonie de Bruijn.
Brandpreventieweek
6 oktober
11.30 tot 13.30 Kerkplein Schoonrewoerd
8 oktober
08.00 tot 12.00 Weekmarkt Dr Reilinghplein
9 oktober
18.30 tot 19.00 Kerkstraat Leerdam
10 oktober
08.30 tot 10.00 Rode Kruisgebouw Oosterwijk
10.30 tot 13.00 Kerkplein Kedichem
Loop even langs

Stichting
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
De zomer is bijna voorbij. De dagen
worden korter en dan is het weer tijd voor
een najaarsavond. Een heel bijzondere
najaarsavond. Op woensdag 13 oktober
komt in het Partycentrum aan de Koningin
Julianastraat het zeemanskoor “Bestevaer” uit
Giessenburg voor de ouderen optreden. Vele
bekende liedjes zullen we te horen krijgen. Er
komt nog een aparte uitnodiging, maar noteert
u de datum alvast in uw agenda. Bent u 60
jaar of ouder en krijgt u geen uitnodiging dan
bent u toch van harte welkom.
Woensdag 13 oktober vanaf 19.00 uur is de
zaal open en om 19.30 uur begint het.
De open eettafeldata zijn als volgt: 16
september, 14 oktober en 11 november. U
kunt zich voor de open eettafel opgeven bij
Everdien Verkerk, telefoonnummer: 64 16 84
of bij een van de andere bestuursleden.
Elke woensdagmorgen van 10.00 uur tot 10.45
uur is er de ouderengym. U kunt zich hiervoor
opgeven bij mevr. Van Santen (641683) of bij
Bets Speijer (641626). In de vakanties is er
geen gym.
De verkoop van de oliebollen start donderdag
4 november. De verkoopmiddag is dan
aansluitend op zaterdag 6 november. Er
volgt nog een uitnodiging. In de week van 25
oktober komen we bij u langs voor spullen voor
de verkoopmiddag. We zamelen geen oude
spullen meer in, maar wellicht heeft u nieuwe
nog ongebruikte spullen, waar u niets mee
doet en die een ander goed kan gebruiken.
De spullen worden bij het rad van fortuin als
prijs ter beschikking gesteld. Ook als u een
gift wilt doen voor de ouderen nemen wij die
graag van u aan. We hopen velen van u te
ontmoeten op zaterdagmiddag 6 november in
het Partycentrum.
Met vriendelijke groet,
namens de dames van het Ouderenkontakt

Welk huisdier is dat:

Plaats:

Doe mee en maak kans op iets lekkers voor jou of je huisdier! Kleurplaat inleveren tot din. 3 oktober.

Nee

Telefoon:

Leeftijd:

Heb jij een huisdier? Ja

Adres:

Naam:

WERELDDIERENDAG-KLEURPLAAT

Het ontstaan van Schoonrewoerd
Hoewel zich in de tijd voor het jaar 1000 best
weleens mensen hebben gevestigd op de
oost-west lopende stroomrug, een verzand
deltariviertje, was er beslist geen concentratie
bewoners waaruit Schoonrewoerd ontstaan
is. Plaatsen lang Lek en Linge hadden al
eeuwenlang bewoning. Het binnenland was
een groot moerasgebied. Vanuit de hogere
gronden langs de rivieren begon zo na het jaar
1000 de ontginning. De bevolking nam rond
1200 toe en men kreeg belangstelling voor dat
moerasgebied.
De landsheer toen der tijd, de bisschop van
Utrecht, verkocht rechten om een gebied te
ontginnen aan bepaalde, uiteraard, bemiddelde
personen. Men legde een kade aan om het
bovenwater te keren, een Zijdewende, en ging
ervan uit dat het water naar het westen waar
de grondslag lager is, dus naar beneden, zou
weglopen. Om politieke reden kwam daar niet
veel van terecht, maar dat kwam later.
Hei- en Boecop en Zijderveld
Men verdeelde het land ten westen van die
Zijdewende in zoveel mogelijk gelijke stukken
van zo’n 1200 meter diep. Om de ruim 100
meter kwam een boerderij die zo ongeveer 14
ha. groot was. Ze kwamen op een heuveltje
te staan en zo zijn de ontginningsboerderijen
nu nog te herkennen. Wilde men mensen
aantrekken daar te gaan wonen, dan moest
er ook op loopafstand een kerk zijn. De
Middeleeuwers stelden daar meer belang in
dan in onze tijd. Heie en Boeye, die allebei
zo’n ontginningsblok hadden gekocht, losten
dit op door de boerderijen tegenover elkaar
aan dezelfde weg te zetten. Zo kreeg men
voldoende mensen bij elkaar zodat een
kerk bestaansrecht kreeg. Dit was dus in de
polder Neder Heicop en Neder Boeicop. Maar
voor Overheicop kon men de verleiding niet
weerstaan om de boerderijen aan de zuidzijde te
vestigen. Hier was door de stroomrug de grond
vaster en hoger. Maar het aantal bewoners was
te weinig om een kerk bestaansrecht te geven
en naar Leerdam of Hei en Boeicop lopen, was
wel wat ver. Dit is de belangrijkste oorzaak
geweest van het ontstaan van Schoonrewoerd.
Om de kerk levensvatbaar te maken, moesten
er meer mensen komen wonen. De oplossing
vond men door ten oosten van de Zijdewende
nog een ontginningsblok te ontwikkelen. Polder
Oud Schaik bestond allang; waarschijnlijk
aangelegd door een groep Leerdamse boeren

die hier eigenaar waren in tegenstelling tot het
gemeenschappelijke bezit in de Meent. Maar
nu dwalen we af.
Vanaf de meeste oostelijke punt werd een kade
gelegd helemaal tot aan de Lek. Zo kon er nog
een kerkdorp ontstaan: Zijderveld, afgeleid
van Zijderwendeveld. De oosterburen waren
het daar niet mee eens. Ze konden hun water
nog moeilijker kwijt en hadden zij geen recht
op die grond. Ze noemden de nieuwe kade:
Diefweg.
Op een rijtje
Over Heicop heeft de boerderijen nog op een
rijtje, de zogenaamde hoeven. De eerste
was waar nu garage Blitterswijk is, vroeger
familie Dirk Middelkoop. Die familie stichtte op
hun eigen land een zuivelfabriek. De tweede
boerderij stond aan de Kalverweg. De laatste
boer was Arn. de Leeuw. Via een smal perceel
waar nu het Dorpshuis staat, kwam hij op zijn
land. Het bruggetje over de Huibert ligt er nog.
Hier kwam later het fruitbedrijf van Volker, die
de grote boerderij verving door vier huizen
voor zijn personeel. Over de Huibert gaat dit
zo verder.
In het oostelijk ontginningsblok, bij ons bekend
onder Nieuw Schaik en Kortgerecht, is dit niet
het geval. Geen boerderijen om de ruim 100
meter, maar de boerderijen die op een kluitje
aan de Dorpsweg staan. Waarom?
Deze polders, waarvan de Diefweg de
achterkade is, zijn duidelijk aangelegd om
Schoonrewoerd levensvatbaar te maken. Aan
de Diefdijk stonden toen geen boerderijen. De
enige buiten het dorp was de Noorderwoerd in
Kortgerecht. De waarschijnlijk oorspronkelijke
woonterp is in de Kortgerechtseweg nog
zichtbaar. De eeuwenoude boerderij is rond
1935 afgebroken. Wilde men stadsvorming?
Dat zal te hoog gegrepen zijn geweest. Maar
de grachten waren er al. Maak ze breder en
beplant de dan ontstane wal met meidoorns,
blokkeer de toegangen en je had een stad.
Stadsrechten vroeg je daarna pas aan. Het is
zover nooit gekomen. Toch had Schoonrewoerd
strategische waarden voor de heren van
Leerdam waar het vanouds bij hoorde. Dit
blijkt uit de zware Romaanse toren. Groter dan
in de Betuwe, waar er velen te zien zijn. Zelfs
groter dan Leerdam, waar de toren, tenminste
het onderstuk, even oud is maar smaller. Bij
de toren stond een klein kerkje dat rond 1400
verwoest is en toen is de huidige kerk gebouwd.

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.

De oude stenen werden eerst gebruikt. Toen
die op waren, kwamen er nieuwe, die kleiner
waren. Dat is nog te zien.
Tenslotte de vraag: wanneer gebeurde dit
allemaal? Dit is niet opgetekend. We moeten
dit gissen. In 1284 toen men de Huibert ging
graven, was het dorp er al. De ontginning was
zo ongeveer voltooid. Hoe was het in het jaar
1200? Misschien stonden de piketpaaltjes er al,
maar de totstandkoming van Schoonrewoerd
dateert meest waarschijnlijk uit de dertiende
eeuw.
Wim Scherpenzeel

Interview met
Hans Horden
Hans
Horden
is
de
man
achter:
“Handelsonderneming Hans Horden”. Een
bedrijf in opbouw gevestigd aan Overboeicop
2 te Schoonrewoerd. “Als ik aan de telefoon
uitleg hoe mensen bij ons kunnen komen is het
al snel: “Oh, bij dat kraantje.” Dat weten de
mensen wel.” En ja, daar is het en dat kraantje
geeft meteen aan wat er bij Hans Horden te
vinden is.

Hans handelt in nieuwe en gebruikte tuin- en
parkmachines. Ook verhuurt hij minigravers
(het kraantje), stenenknippers en trilplaten.
Zo’n minigraver is bijvoorbeeld te huur voor

circa 75 euro per dag, exclusief brandstof
en BTW. De aanhanger om het apparaat
op te vervoeren staat ook klaar. Zaken als
verzekering en aansprakelijkheid zijn goed
geregeld. Het ondernemerschap zit hem in het
bloed, vader en oom hebben ook hun eigen
bedrijven en daarmee stapt Hans dus in een
familietraditie.
Het grote verschil met andere bedrijven in tuinen parkmachines is dat Hans veel via internet
verhandelt. Op marktplaats.nl staat zijn
aanbod. Goed opgeknapte gebruikte machines
tegen een mooie prijs dat trekt publiek. “Ik
heb zelfs klanten uit België,” vertelt Hans. Met
de verkoop via internet is hij dus niet zo aan de
directe omgeving gebonden. Dat is belangrijk,
want de concurrentie in deze regio met tuinen parkmachines is groot. Hans is ook een man
van afspraken. Wij hadden zelf een probleem
met de pomp voor de vijver. Hans had tijdens
ons gesprek al snel in de gaten wat eraan
schortte. Op een dag kwamen we na het werk
thuis en was het probleem opgelost. Hans
had even tijd gehad, kon wel raden waar de
pomp stond en had het benodigde onderdeel
meteen geplaatst, daarvoor hoefde hij niet
op ons te wachten en wij waren er zeer mee
geholpen. “Dat gebeurt wel vaker,” grinnikt
Hans, “meestal weet ik wel waar ik moet zijn
en heb ik de spullen al bij me. Als mensen dan
niet thuis zijn, kan ik toch wel uit de voeten.”
Hans is als 15-jarige, net klaar met de opleiding
vmbo groenvoorziening en dierhouderij in
Ottoland, begonnen bij Piet de With. Op zich
had Hans ook wel zin om het fruit in te gaan,
zoals zijn vader en zijn oom, maar vader Pim
zei:”Ga eerst maar een vak leren, dat fruit
kan altijd nog.” Bij Piet de With volgde Hans
de opleiding landbouwmechanisatie bij het
ROC-ASA in Leusden. 1 dag in de week naar
school, de rest van de week hard werken en
veel ervaring opdoen. Hij rondde de opleiding
tot tweede monteur en tot eerste monteur af.
Al snel werd zijn werk ook een hobby: in zijn
vrije tijd een kapotte kettingzaag opknappen
en daarna weer verkopen. Hans vertelt: “Ik ben
een echte vastbijter, als iets kapot is dan wil ik
het ook weer kunnen maken. Dan blijf ik lang
sleutelen en zoeken, hoor. Opgeven is er niet
bij. Als het dan weer netjes loopt, ja, dat is een
mooi vak.” Met name sleutelen aan wat oudere
machines, een koppelingsplaat vervangen
in een oude trekker bijvoorbeeld, daar smult
Hans van. Al dat hele moderne spul is een stuk
lastiger, daar komt zoveel computertechniek

Hans is al met al een druk bezet man. Tijdens
ons gesprek wordt hij meerdere keren gebeld
voor een afspraak om het kraantje te huren
of informatie over een machine op internet.
Natuurlijk helpt hij ook bij het binnenhalen van
het fruit op het bedrijf van zijn ouders. “We
helpen elkaar,” zegt Hans, “als ik een zaterdag
weg ben met een brandweerdag, weten de
anderen thuis ook wel waar een tank benzine
staat en hoeveel dat kost. De zaken gaan
gewoon door.”
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De maandagavonden worden vrijgehouden
voor de vrijwillige brandweer. Hans spreekt
met passie over deze tijdrovende en
dienstverlenende vrijetijdsbesteding. Zowel
de vrijwillige brandweer van Lexmond, als die
van Schoonrewoerd kunnen op hem rekenen.
Via Jan Brouwer, waar Hans stage had gelopen
tijdens zijn vmbo-opleiding, ging dat balletje
aan het rollen. Eerst eens wat praten en
kennismaken, toen de keuring en vervolgens
je papieren halen. “Het is leuk om dit voor je
eigen dorp te kunnen doen. We hebben – zeker
in Schoonrewoerd - een heel leuke ploeg, dan
kost het wel veel tijd, maar dat is goed besteed
en door de goede sfeer ook ontspannend.”
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bij kijken, dan is het ouderwetse sleutelen
vaak niet aan de orde.
Inmiddels werkt Hans twee dagen voor
zichzelf (“En de weekenden en avonden,” zegt
hij er lachend bij.) en drie dagen bij Bolex in
Lexmond. Bij Bolex doet Hans het onderhoud
aan de machines en reparaties. Ook is hij
regelmatig met de servicebus op pad om
op locatie een reparatie uit te voeren. “Je
moet bij dit werk heel veel kunnen: er zijn
zoveel verschillende apparaten: grasmaaiers,
spuitmachines, shovels, tractoren, enzovoorts
met allemaal verschillende onderhoudspunten.
Dat kun je niet allemaal uit je hoofd weten.
Ik moet ook vaak zaken opzoeken en lezen of
informatie opvragen.” Het uiteindelijk doel is:
5 dagen in de week voor zichzelf werken, maar
dat is nog even toekomstmuziek. Hans heeft
ook zijn grootrijbewijs en springt als ZZP-er
her en der in als vrachtwagenchauffeur.

Niels den Braven
Vrijdag 6 augustus 2010 ben ik met mijn vader,
moeder en mijn zus naar het pretpark Walibi
World geweest. We zijn ’s ochtends vroeg
vertrokken naar het pretpark. Ongeveer half
tien waren er, maar om tien uur ging het park
pas open. Dus moesten we nog even wachten.
Toen we in het park waren, gingen we gelijk
naar een achtbaan. Toen we die hadden gehad,
gingen we naar een soort draaimolen die heel
snel rond draaide. Mijn moeder werd daarin
heel misselijk. Ze moest bijna overgeven, ik
moest dus lachen. De volgende achtbaan ging
ze niet in, want ze was nog steeds misselijk.
En bij één zat je in een soort bootje en werd
je helemaal nat.
Toen het park bijna ging sluiten, zijn we nog
even naar een achtbaan gegaan. Ik vond het
jammer dat we weer weg gingen. Toch had ik
ook wel een beetje zere voeten.

Jolanda Lemcke
Op de terugweg zijn we nog ergens wezen
eten. Ik had een pannenkoek op die was heel
lekker. Toen we thuis kwamen was het alweer
donker.
Dit was mijn dag. Ik geef het tienerdagboek
door aan: Leon den Hartog

Gereformeerde
Kerk organiseert
Bijbelquiz
Op
maandag
1
november
wordt
in
Schoonrewoerd de jaarlijkse Bijbelquiz van
het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld.
De quiz wordt gehouden in het kader van
de landelijke Bijbel10daagse die dit jaar als
thema ‘Toekomst’ heeft. Daarin staan tien
toekomstwoorden, zoals toekomstprofetie en
toekomstdroom centraal.
Ieder jaar zijn de Bijbelquizzen van het
Nederlands Bijbelgenootschap een groot
succes. Het zijn vrolijke en leerzame avonden
rondom de Bijbel. Dit jaar bestaat de quiz uit
tien ronden van vier vragen. Elke ronde heeft
een toekomstwoord als thema.
De teams die tegen elkaar strijden worden uit
de aanwezigen samengesteld. Het team met
de meeste punten wint het boekje ‘Blik op de
Bijbel’. U kunt deze avond als toeschouwer
mee beleven, gezellig, leerzaam en u steunt
de teams.

Bericht van de Gereformeerde kerk
Hallo allemaal,
♪
♫
♪
♫
♪
♫

♪

♫

Omdat we een keer iets nieuws willen
proberen.
Omdat er al vele verzoeken zijn geweest.
Omdat heel veel kinderen er al zin in hebben
Omdat de jeugd in de kerk veel in haar/zijn
mars heeft.
Omdat er enthousiaste (bege-)leiding is.
Omdat er ontzettend
veel leuke, nieuwe
liedjes bestaan.
Omdat zingen een
fijne manier is om te
God te eren.
Omdat we dat speciaal
veel doen met Kerst.

Iedereen is van harte welkom op 1 november
in De Lichtkring bij de Gereformeerde Kerk,
Dorpsstraat 48. De avond begint om 20:00 uur
en zal rond 22:00 uur afgelopen zijn. Vanaf 19:30
uur staan de koffie en thee klaar. De toegang is
gratis. Wel wordt er aandacht besteed aan het
werk van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Deze avond is er een informatietafel aanwezig.
De aanwezigen worden uitgenodigd het werk
van het bijbelgenootschap te steunen. Dit kan
door donateur te worden of een gift te doen
voor bijbelverspreiding en -vertaling in Mexico.
De commissie gemeenteopbouw hoopt deze
avond veel dorpsgenoten te verwelkomen.
Voor informatie kunt u terecht bij Dineke
Brouwer, tel. 0345-642071.

Daarom hebben we het plan opgevat om een
koor te vormen met kinderen. We kunnen ze
de “Zoutjes” noemen . Op kerstochtend zal
dit kids-projectkoor optreden tijdens de dienst.
Vanaf startzondag worden er een aantal
data gepland om te oefenen. Ook tijdens de
kindernevendienst besteden we aandacht aan
de liedjes. Enne… om thuis te oefenen komt er
een heuse CD met het repertoire.

Meer informatie over de Bijbel10daagse op
www.bijbel10daagse.nl.

Hopelijk zijn we met velen en wordt het een
spetterend optreden.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te
doen en/of ken je anderen die dat (ook)
leuk vinden? Laat dat dan even weten
aan een van ons. Dit kan via email naar
mario.lies@kpnplanet.nl of persoonlijk bij de
leiding van de kindernevendienst.

Groetjes van,
Herman, Jannie, Petra, Lata, Daniela,
Gerlinde, Lianne, Marten en Liesbeth.
(namens het jeugdwerk van de
Gereformeerde kerk)

♪♫♥♪♫☺♪♫☻♪♫♥♪♫☺♪♫☻♪♫♪♫♥♪♫☺♪♫☻♪♫♥♪♫☺♪♫☻♪♫

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

Nieuws van de
Activiteitencommissie
van de Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Zoals altijd begint het nieuwe jaar met een
vergadering en ook nu hebben we de eerste
er alweer opzitten. Dat wil zeggen dat we voor
het komende seizoen een aantal data aan
u/jullie kunnen doorgeven, waarop we iets
hebben gepland.
Van
25
t/m
30
oktober
zullen
de
vrijwilligers langskomen voor de jaarlijkse
speculaasverkoop. Hiermee zal het Sinterklaasfeest gedeeltelijk bekostigd worden.

kunnen doen. Zonder deze extra handen is
de praktische uitvoering van wat wij verzinnen
niet mogelijk. Daarnaast zou het ook erg fijn
zijn als er meegedacht wordt. Als u/je ideeën
hebt, die leuk zijn om voor verschillende
groeperingen in ons dorp te organiseren, laat
het ons dan via de bekende weg weten.
Activiteitencommissie DVS

Op zaterdag 20 november komt de Sint met
zijn Pieten aan in ons dorp. Zoals vanouds
ontmoeten we hem en zijn gevolg boven aan
de tunnel, kruising Julianastraat/Overheicop.
Na een rondgang door het dorp, die om 14 uur
begint, vieren we nog gezellig een feestje in
het Partycentrum.
Daarbij zal de organisatie iets anders zijn als
vorige jaren. In verband met de tijd geven
we de kleinere kinderen tot vier jaar de
mogelijkheid om persoonlijk bij de Sint een
kadootje op te halen in de kleine zaal (linksaf,
2e deur rechts). Voor de grotere kinderen is
er een programma met de Pieten in de grote
zaal (rechtdoor). Na afloop krijgen zij dan hun
kadootje uit handen van Zwarte Piet.
We hopen dat het feest hierdoor wat minder
lang duurt en dat we hiermee tegemoet komen
aan de wensen van diverse ouders…
Als laatste dit jaar willen we op woensdag 15
december nog een knutselmiddag organiseren.
Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.
Ook willen wij niet onvermeld laten, dat we
sinds augustus een aktief lid erbij hebben.
Carolien Burggraaf heeft zich aangesloten bij
de activiteiten commissie. Vanaf nu zijn we met
5 activiteitenleden. We zijn nog steeds op zoek
naar extra leden, zodat we meer activiteiten
kunnen organiseren.

Rookworsten
actie...
Inmiddels is het al een aardige traditie
geworden dat we in oktober langskomen met
rookworsten. De worsten zijn inmiddels bij
velen van u bekend. Dit jaar hopen we op D.V.
27 oktober (vanaf 15.00 uur) aan de deur te
komen.
Ook kunt u de worsten van te voren bestellen.
De worsten kunnen in de vriezer bewaard
worden en zijn zodoende voor de gehele winter
in te slaan!!
Bestellen kan bij Mirjam den Hertog 0345
622631 of mirjam_sprong@hetnet.nl. De
bestellingen proberen we ook op 27 oktober
rond te brengen of anders de dag erna.
De opbrengst is voor het zending- en
evangelisatiewerk en wordt bekend gemaakt
op de Zendingsavond, die D.V. 25 november
19.30 uur in het dorpshuis wordt gehouden.
Hartelijke groet,

Als u zich geroepen voelt om te helpen bij
de speculaasverkoop, knutselmiddag of om
u bij de commissie aan te sluiten, laat het
dan weten. (Namen en telefoonnummers van
de activiteitenleden zijn voorin de Klepper
te vinden). We stellen het erg op prijs dat
we regelmatig op enige mensen een beroep

Jeugdraad en
Zending- en evangelisatie commissie
Hersteld Hervormde Gemeente
Schoonrewoerd

Anne-Sophie en Gerco
In Klepper 83 waren we op bezoek
bij Gerco van der Kraats en AnneSophie Blokland. Zij vertelden over hun
bijzondere reis: drie weken naar Zambia
om daar te “bouwen aan jezelf door te
bouwen voor een ander.” Ze zijn terug,
die twee “World Servants” en er is veel te
vertellen. In deze Klepper dus: terug uit
Mwishala in Zambia.
33 bevlogen mensen
“We
vertrokken
op
vrijdagmiddag.
’s
Morgens was ik nog bij de dokterspost langs
geweest, want ik had last van een virus op
de amandelen. Geen goed begin, eigenlijk.”
vertelt Gerco. Hij beseft dan op die vrijdag
nog niet hoe ongelooflijk luxe dat is: met een
gezondheidsklacht zo makkelijk terecht kunnen
bij een uitstekend geoutilleerde dokterspost
op fietsafstand. ’s Middags verzamelt de
groep van World Servants zich op Schiphol.
33 bevlogen mensen stappen in het vliegtuig
naar Heathrow, waar ze overstappen op een
groter vliegtuig naar Lusaka, de hoofdstad van
Zambia. Tijdens de tien uur vliegen is er ruim
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
Na het kennismakingsweekend in mei hadden
de meesten elkaar niet meer gezien.
Een andere geur
Zaterdagochtend landt het vliegtuig in
Zambia. Er lijkt helemaal geen vliegveld te
zijn: een open plek met wat omheining, geen
ontvangsthal. Het trapje klapt uit en daar stap
je dan in een heel ander land met een andere
cultuur en een andere geur. Gerco en AnneSophie trekken allebei tegelijk hun neus wat
op: “Nee, het rook er niet lekker, eigenlijk rook
het vies, maar je wende er wel snel aan.” Erg
veel geslapen hebben ze niet: de spanning en
nogal wat turbulentie onderweg maakten dat
er van rust niet zoveel kwam. Eenmaal door de
controles, “Dat stelde ook niet veel voor,” bromt
Gerco, “maar het kostte wel veel tijd.” zien ze
Michael staan. Michael zal hen het laatste stuk
met twee busjes naar Mwishala brengen. De
busjes zitten tjokvol. De ene is echt overvol
met mensen, de andere bevat alle bagage en
nog een aantal deelnemers. Het laatste stuk is
6 uur rijden (minstens).
Verdwaald
In eerste instantie gaat de reis over asfalt,
maar na een uitgebreide tussenstop bij een

(de laatste) supermarkt wordt de weg een half
verhard zandpad. Het midden van de weg is erg
slecht, dus rijdt de chauffeur liever helemaal
aan de kant, maar daardoor hangt de hele
bus erg schuin. Het zit niet lekker, gelukkig zit
iedereen zo klem tegen elkaar, dat je in elk
geval niet kunt vallen.
Het busje met de bagage gaat er al snel als
een speer vandoor. Die chauffeur weet goed
de weg. Maar het volgbusje houdt dat tempo
niet bij en raakt verdwaald in de bush-bush.
De chauffeur probeert in kleine dorpjes de weg
te vragen, maar dat leidt steeds tot wat vage
gebaren en een passagier extra, die wel even
de weg wil wijzen. De bus wordt steeds voller
en de eindbestemming lijkt oneindig ver weg.
Uiteindelijk – na ruim 9 uur rijden - is daar
toch het dorpje Mwishala.
“Mzungu, mzungu”
De ontvangst is overweldigend: “Je bent
moe. Er drommen heel veel kinderen om
ons heen, die ons steeds willen aanraken en
roepen; “mzungu, mzungu” (spreek uit als:
mezoengoe, mezoengoe: blanke, blanke).
Het is zo vreemd.” Er is niet veel tijd om te
acclimatiseren, want over anderhalf uur is het
donker en de bagage moet nog op de plaats en
de slaapplekken ingericht. Aanpakken dus. “We
worden rondgeleid langs de wc: een stenen
huisje met een rieten dak en een gat in de
grond. Een vrij klein gat eigenlijk, dat is lastig
mikken. Er is geen electra. De douche: enkele
rieten wanden waartussen je je eigen emmer
warm water neerzet en met een kopje het water
over jezelf uitgiet.” Gerco schudt meewarig
zijn hoofd als hij er weer aan terugdenkt. Zo

terug van Mwishala in Zambia
primitief, hij wist het, maar ervaarde toen pas
wat het echt inhoudt. Er is een eigen kok voor
de groep van World Servants en de maaltijd is
heerlijk: met veel fruit en variatie. Die eerste
nacht in Mwishala valt iedereen als een blok in
slaap, zo moe en zo vol indrukken.
De volgende morgen, zondag, zou om 10.00 uur
de kerkdienst in het kerkje
van de gemeenschap zijn.
“We waren keurig op tijd,
uiteraard. Maar het was
nog wel erg leeg. Pas
tegen 11.00 uur waren ook
de Zambiaanse mensen in
de kerk. De afspraken over
tijd zijn daar anders dan
hier, daar moesten we nog
even aan wennen. Er werd
veel gezongen en gedanst
in de kerkdienst. Heel mooi
en heel vrolijk.”
“In de middag spelen
we met de kinderen. Het
eerste nieuwtje van die
witte mensen is eraf en
de kinderen reageren nu
gelukkig wat rustiger.”

Om half acht zit de hele groep aan het
Goedemorgen Gesprek (GMG), er wordt samen
met de dag begonnen. De plannen voor die dag
worden doorgenomen en de taken verdeeld.
Er gaat een groep echt bouwen, er gaat een
groep met de kinderen bezig, iedereen krijgt
een plek. De bouwploeg maakt kennis met

Bouwen voor een ander en aan jezelf
Maandagmorgen: de wekker gaat om half
zeven, maar de meesten zijn dan al wakker
van al die vreemde geluiden die, nu de eerste
vermoeidheid is weggeslapen, doordringend
op de voorgrond treden. Geluid van insecten,
bedrijvigheid van mensen, kinderen, kippen,
het is allemaal nog nieuw en onbekend. Om
zeven uur is er ontbijt: havermoutpap en lekker
vers wit brood. (Op de foto’s zie ik een potje
pindakaas (meegenomen in de handbagage)
tussen onbenoembaar, maar lekker uitziend
fruit.)

de plaatselijke Zambiaanse werklieden en de
technische man. Er gaat gemetseld worden.
De fundering van de nieuwe school staat er
al, aangelegd door een vorige groep. Op die
fundering moeten nu muren komen. Dat valt
nog helemaal niet mee: de stenen zijn ongelijk
en echt ervaring hebben de jonge mensen
van World Servants ook niet. Er moet een
bepaald verband in de muur komen, om hem
stevig te maken. “Dat was een groep meisjes
even vergeten,” grinnikt Gerco plagerig. “Dat
muurtje moest dus weer omver en opnieuw.”
De groep die als eerste het kinderwerk gaat
doen, krijgt de oudste kinderen onder hun
hoede. Er wordt gevoetbald met de jongens en
‘nettybal’ (een soort korfbal) met de meisjes.
De communicatie gaat in het Engels en via een
tolk. De kinderen willen ook graag Nederlandse
woorden leren. Er wordt veel gelachen.
Paniek: een slang
Zo verloopt de eerste week. De bouwgroepen
maken goede vorderingen. Alle bouwmaterialen
zijn al op de plek van het bouwen, dus dat
werkt prettig. Het cement (indaka) wordt met
de hand gemengd, een zwaar karwei, dat

meestal door de Zambianen wordt gedaan.
“Overdag kwam je ook veel in gesprek met de
Zambiaanse werknemers over hun gezin en
hun cultuur. Een aantal sprak goed Engels.”
“In de avond hadden we om de andere dag
een spel- en gespreksavond met de anderen
van onze groep. Zo werkten we ook aan dat
andere doel, naast ons zichtbare bouwdoel, het
bouwen aan onszelf: hoe sta je in de wereld,
wat vind je belangrijk en waardevol, waar en
hoe sta je in je geloof.” Dat in die gesprekken
diepere lagen werden aangeboord, werd
mij duidelijk in de voorzichtige wijze waarop
Anne-Sophie en Gerco zochten naar woorden
om dat duidelijk te maken. Het praten over
die onzichtbare stenen die je persoon sterker
maken, de grenzen die je ontdekt in jezelf en
in de ander: daar gebeuren prachtige dingen.
Op een gegeven moment in die eerste week
is er paniek. Er is in het dorp een slang
gezien. Onmiddellijk wordt een kring van vuur
aangelegd om de plek van de slang heen. Het
vuur wordt steeds verder naar binnen geleid
en uiteindelijk wordt de – nu dode - slang
gevonden. “Men kent daar 3 categorieën
slangen,” vertelt Gerco, “1 is ongevaarlijk, 2
daar word je flink ziek van, maar daar heeft
de plaatselijke bevolking wel een natuurlijk
middel tegen en 3 die is dodelijk.” Ik merk dat
hij onder de indruk is, terwijl hij vertelt dat
in de tweede week een slang van de derde
categorie bij de lerarenwoning is gevonden.
Op safari
Aan het eind van de eerste week is er zaterdag
een uitje: op safari. Met een grote groep
achterin de open bak van een vrachtauto. “Als
vee tussen planken,” herinnert Anne-Sophie
zich. “Zitten kon eigenlijk niet, blijven staan
in die hotsende bak was het gemakkelijkst.
We werden naar een enorm park gebracht,
een heel groot omheind gebied waar giraffen,
zebra’s, antilopen te zien zouden zijn. Er
was een meer in het midden van het gebied,
waar het wild kwam drinken en je rustig kon
kijken. Na enige tijd wachten kwam er een
motorbootje over het meer aangeprutteld.
Wild konden we wel vergeten.” We hebben
toen een wandeling gemaakt. De natuur is erg
mooi. De kok had heerlijke belegde broodjes
meegegeven voor de lunch. Uiteindelijk zagen
we nog wel giraffen, zebra’s en antilopen. Het
werd echt een dagje uit.”
Zondag weer naar de kerk, die nu stipt om
10.00 uur begon, want de Bisschop was
aanwezig voor de
avondmaalsdienst. Een

wonderlijke ervaring: de rituelen deels bekend
en toch zo anders. “Dat je dan allemaal in
dezelfde God gelooft, ieder op zijn/haar eigen
manier.” Anne-Sophie is, terwijl ze dit zegt
met haar gedachten weer even in dat lage
stenen gebouwtje met het rieten dak en de
eenvoudige, betonnen, lage banken.
Hoogste punt bereikt
De tweede week: het metselen wordt afgerond
en het stucen van de muren kan beginnen. De
onderste laag wordt met pleister bespoten:
“flikkeren”, verder naar boven wordt de
pleisterlaag aangesmeerd. Het geheel gaat
er heel echt uitzien. Dinsdag worden de
dakspanten geplaatst. Een klus voor lange,
sterke mannen, dus Gerco kan niet mee op
excursie naar de bananenplantage. AnneSophie wel: “We hebben geholpen de zware
bananentrossen te stutten en gezien hoe er
geoogst werd: dan wordt de hele bananenplant
omgehakt. Naast die moederplant staat al een
nieuwe voor het komende jaar en ook al een
derde voor het derde jaar. Die bananen worden
groen geoogst en behandeld met een middel
tegen rotten.”
Terug in Mwishala is het feest: het hoogste
punt is bereikt nu de dakspanten erop zitten.
Er is een vlag, een toespraak en cola en sinas.
(Heerlijk, voor het eerst in een week!)
Kliniek
Woensdag is weer een gevarieerde dag: ’s
morgens bouwen en ’s middags bezoek aan
een kliniek. Het blijkt een hele kleine en
schamele dokterspost. Voor zo’n 6000 mensen
is 1 zuster (gepensioneerde dame) beschikbaar
en een heel kleine apotheek. Er is een kleine
waterput, maar de pomp, aangelegd door
Unicef, is stuk en niemand kan het maken. Het
koelen van medicijnen gaat via een koelkastje
op petroleum, tot de petroleum op is… (Wel
wat anders dan we hier gewend zijn.) Hier

behandelt men basisverwondingen en zaken
als diarree en malaria. Voor grote dingen
moeten mensen naar een grotere kliniek, veel
verder weg. Het bezoek is maar kort, want
buiten staan moeders met baby’s te wachten
en die moeten vaak nog uren teruglopen.
De jongedames van de World Servants krijgen
’s middags de gelegenheid de behuizing van
de mensen in Mwishala eens beter te bekijken.
Anne-Sophie: “Dat vond ik erg indrukwekkend.
Alles is zo eenvoudig en armoedig en klein.
Vaak bestaat het hele huisje maar uit 1 vertrek.
Daarin leeft het hele gezin. Toch stralen de
mensen uit dat ze gelukkig zijn. Er is dus niet
veel nodig voor geluk, dat zie je daar echt. Geen
stress, ieder zijn/haar taak. Geen luxe, maar
er is wel genoeg.” Er waren zelfs jongeren met
mobieltjes, die konden ze dan tegen een kleine
vergoeding bij de hoofdmeester opladen. Die
heeft een zonnepaneel op het dak staan.
Donderdag hadden de jongemannen ‘huisbezoek’. Bij het bekijken van een van de huizen
kwamen zij een tomatenkwekerij tegen. In die
tomatenkwekerij wordt gebruik gemaakt van
een handig irrigatiesysteem: vanaf een hoog
punt wordt het water door kanaaltjes geleid,
langs de planten. De tomatenbladeren worden
gedroogd en verwerkt tot een soort tabak.
Met name Gerco was onder de indruk van de
inventiviteit en het initiatief van deze familie.
Laatste werkzaamheden en overdracht
Vrijdag wordt er weer hard gewerkt. De
bouw loopt voor op de planning, dus dat
is heel goed. De school heeft al een dak en
het lerarenhuis vordert in hoog tempo. “Was
het niet vreselijk heet om zulk zwaar werk te
doen?” vraag ik bezorgd.
Maar dat blijkt mee te
vallen. Het was niet zo
warm. Er was een soort
cyclus in het weer: van
bewolkte en frisse dagen
naar steeds iets warmer,
dan een echt warme
dag en daarna weer
bewolkt. Elke morgen
was
de
zonsopkomst
een feestje: tussen 6.15
uur en 6.30 uur kwam
de zon als een rode bal
op en klom dan heel
snel omhoog. Ook elke
avond waren er prachtige
zonsondergangen
en
daarna was het echt
pikdonker.

Het meeste werk is nu aan het einde van de
tweede week gedaan. Er wordt nog geschilderd
en afgewerkt, maar het zware sjouwen is
over. De tijd is omgevlogen. Maandag is de
laatste echte werkdag: de lerarenwoning
wordt gestuuct, het embleem van de World
Servants wordt op de muur geschilderd en de
verbeelding van het thema van de groep ‘Love
Connects’ krijgt vorm: een groot hart met
puzzelstukjes die in elkaar vallen/passen en
waarop de namen van de deelnemers staan.
Tenslotte wordt alles op dinsdagmorgen
opgeruimd voor de officiële overdracht van de
gebouwen. Alle kinderen komen in hun mooiste
kleren, het wordt een echt feest. Inmiddels
heeft de groep vrijwilligers alle medicijnen en
EHBO-artikelen ingezameld om achter te laten
in Mwishala. Er worden gebruiksaanwijzingen
in het Engels bij gemaakt. “Ook alle kleren die

we konden missen, hebben we daar gelaten.
Dat voelde goed, zij hebben het meer nodig
dan wij. Het was heel grappig om de volgende
dag iemand te zien lopen in de trui van Gerco,
“lacht Anne-Sophie,”net of je daar meer
achterlaat dan een gebouw of je er zelf een
beetje blijft.”
Bij de overdracht van de gebouwen worden er
veel toespraken gehouden. Ook de minister
van gezondheid is aanwezig en bedankt de
vrijwillgers. De Zambiaanse overheid heeft
namelijk ook geld in het project gestoken
en laat zo betrokkenheid en steun zien.
Met de kinderen wordt in het kader van
cultuuroverdracht een soort Sinterklaasviering
gedaan. Enkele blanke mensen schminken zich
zwart (als zwarte pieten) en daar moeten de
kinderen erg om lachen. Er worden cadeautjes
uitgedeeld en pannenkoeken gebakken. ’s
Avonds is er een gezamenlijke maaltijd: aan
een lange tafel zitten de blanke vrijwilligers
en de zwarte Zambiaanse bevolking om en
om samen te eten, te praten en te lachen. Er
wordt gegeten zoals de Zambianen zelf eten:
met je handen. Het is heel lekker en gezellig.
Mac Donalds en complimentenboekjes
Woensdag, vroeg op. De laatste zonsopkomst
in Mwishala. Spullen pakken en de twee busjes
weer in voor de terugreis. Het is raar om daar
weg te rijden. De weken zijn omgevlogen en je
laat er iets achter: iets tastbaars en je neemt
dat andere mee, dat ontastbare… “Onderweg
worden we bij elke politiepost aangehouden.
De chauffeur is zijn uniform vergeten en moet
steeds stoppen, dan volgen onderhandelingen
en mogen we pas verder als er geld of goederen

zijn afgegeven.” Zoveel pietluttigheid met een
duidelijk doel: er zelf beter van worden.
Rond vier uur ’s middags arriveren ze in
Lusaka, de hoofdstad. “Hier zie je dan weer
echte huizen, een Mac Donalds waar we frietjes
eten, een echte wc…we zijn weer in de meer
westerse wereld. Heerlijk. Wat voelt dat rijk:
onder de douche en in een echt bed.”
Op de markt koopt ieder nog wat souvenirs
voor thuis. Donderdag weer in de bus naar het
vliegveld. Er wordt wat moeilijk gedaan over de
bagage, maar tenslotte vliegen ze. Napraten,
afscheid nemen, elkaar ‘complimentenboekjes’
geven, want dat bouwen aan de ander en aan
jezelf gaat gewoon door.
En nu… een week thuis
“Het was echt zo mooi om te doen,” zegt
Anne-Sophie en Gerco knikt ernstig. “We
hebben zoveel dankbaarheid ontmoet. We
hebben het motto van de World Servants
echt vormgegeven: bouwen aan jezelf door
te bouwen voor een ander. De school die er
nu staat voor de oudere kinderen, biedt hen
de gelegenheid door te leren. Dan hoeven ze
niet allemaal genoegen te nemen met een
stukje land en veel geploeter. Dan kunnen
ze doorgroeien als verpleegkundige of in een
naaiatelier gaan werken. Er kan iets gaan
veranderen.”
In de mensen tegenover mij is ook iets
veranderd: moeilijk in woorden te vatten.
Ze hebben meer gezien: eenvoud en diepe
tevredenheid. Ze hebben ervaren hoe
belangrijk samenwerken is en hoeveel je
daarmee terugkrijgt.
Jolanda Lemcke

Dorpsstraat 14, 4145 KC Schoonrewoerd,
T: 0345-64145 | E: kdijkers@planet.nl

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

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

1. Naam: Enzo Panella
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Adres: Dorpsstraat 49.
Geboortedatum: 29 februari 1964.
Geboorteplaats: Renkum.
Beroep: National Sales Manager bij
Daalderop in Tiel.
Getrouwd met: Anneke.
Kinderen: twee; Luca is 6 en Giorgia wordt
in december 2.
Huisdieren: Plof de kat.
Hobby’s: koken vind ik leuk en ik lees
graag. Daarnaast heb ik de afgelopen
periode het bootje dat al 40 jaar in de
familie is opnieuw in de verf gezet en
vaarklaar gemaakt.
Leuk in je werk: de combinatie van
commercie, techniek en het contact met
klanten.
Iets wat je vervelend vindt aan je werk:
het aandeel ‘managen’ zou ik graag wat
minder zien. Ik zit te veel binnen naar mijn
zin zeg maar…
Lievelingsmuziek: qua muziek heb ik zo
mijn vlagen. Op dit moment heb ik The
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Rolling Stones herontdekt, maar dat kan
zo weer veranderen in een periode van
klassieke of lounge muziek. Samen met
Luca meezingen met ‘foute’ Nederlandstalige muziek is overigens ook altijd leuk.
Wat voor soort Tv-programma’s vind je
leuk/interessant: nieuws, actualiteiten,
documentaires en Engelse detectives.
Favoriete lectuur/boeken: ik lees de
Autovisie en ik vind het blad Onze Taal,
waarop Anneke is geabonneerd, leuk om
door te bladeren. In de vakantie ben ik
begonnen aan de Millennium Trilogie,
maar dat gaat nu na de vakantie een stuk
langzamer.
Doe je aan sport, zo ja welke sport: in
theorie wel, praktisch gezien een stuk
minder. Ik ben begonnen met golfen, maar
de laatste keer dat ik gespeeld heb is
alweer een tijdje terug.
Lievelingseten: spaghetti met venusschelpjes is mijn favoriet, maar een lekkere
stamppot is ook niet te versmaden.
Mooiste auto: ik wil voor mijn 50ste een
Fiat 124 spider kopen. Een leuke klassieke
cabrio. Voor mij is dat de mooiste auto.
Mooiste/leukste vakantieland: als Italiaan
waarschijnlijk heel chauvinistisch, maar
toch Italië.
Favoriete vakantiebesteding: wij gaan al
jaren met heel veel plezier naar een klein
appartement in Toscane, midden tussen de
appelgaarden. Er is een zwembad en het
uitzicht op de glooiende akkers en velden
met zonnebloemen is adembenemend.
Mijn favoriete moment is denk het moment
dat de kinderen lekker liggen te slapen en
wij met een boek en een glas wijn voor het
appartementje zitten.
Wat vind je van politiek: over het algemeen
heb ik respect voor de mensen die bereid
zijn de verantwoordelijk te dragen voor het
besturen van een land, provincie of stad.
Aan de andere kant zei mijn oma vroeger
altijd: ‘politiek draait alleen om macht’ en
daar zit wellicht ook wat in. Maar wat je
er ook van vindt, zonder politiek zou het
zeker slechter zijn…
Welke krant lees je en waarom juist deze:
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ik ben een slechte krantenlezer. Wij hebben
een tijd het NRC gehad en de Telegraaf in
het weekend. Nu snel ik de koppen van de
NRC online.
Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: wij woonden in Leerdam en namen
vaak de Dorpsstraat i.p.v. de rondweg
vanwege het gezellige straatbeeld. Toen
het huis waar we nu wonen te koop kwam,
hebben we dan ook niet lang getwijfeld.
Inmiddels wonen we er alweer bijna 7 jaar
met veel plezier.
Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: niet zo gek veel moet ik bekennen.
Wij sponsoren de Schoonrewoerdse markt
met stroom voor de draaimolen en de
schiettent en door de kazerne als ‘theater’
ter beschikking te stellen voor het optreden
van de clown voor de kleintjes. Verder
ben ik betrokken bij de organisatie van de
hangende bloembakken in de Dorpsstraat.
Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn
bijdrage tot nu toe beperkt is gebleven tot
een vergadering en het draaien van een
aantal kopietjes.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: zoals
eerder gezegd, zijn wij hier onder andere
komen wonen vanwege de gezellige Dorpsstraat en wat mij betreft is dat dan ook de
mooiste plek van Schoonrewoerd.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de
voormalige brandweerkazerne, die wij een
paar jaar geleden hebben gekocht. Zodra
de verbouwing van onze woning is afgrond,
wordt dit het volgende project.
Wat mis je in Schoonrewoerd: niets
eigenlijk. Volgens mij is Schoonrewoerd
redelijk uniek. Ik ken geen ander klein
dorp waar zoveel faciliteiten aanwezig zijn.
Leuk aan Schoonrewoerd: zie boven…
Wat vind je vervelend en waarom: ik ben
niet erg van het opruimen. En waarom?
Gewoon daarom….
Waar ben je trots op: waarschijnlijk een
cliché, maar ik ben vooral trots op mijn
kinderen. Het is ongelofelijk hoeveel zij
leren in hun eerste levensjaren.
Waar heb je spijt van: dat ik de Fiat 124
Spider niet al lang gekocht heb.
Wie bewonder je het meest en waarom:
vast en zeker ook een cliché, maar dat is
toch Anneke. Zij houdt naast haar baan,
binnen ons gezin vrijwel alle ballen in
de lucht. Wat mij betreft zijn de meeste
moeders sowieso heldinnen.
Wat is je hartenwens en waarom: het
meeste wat ik wens is binnen ons bereik
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of heb ik al. Een gezond gezin, werk en
een fijn huis. Bovendien ga ik verderop in
deze vragenlijst een miljoen winnen… Maar
afgezien van het materialistische hoop ik
dat onze kinderen een gelukkige toekomst
zullen hebben.
Voor het laatst gehuild: toen Giorgia werd
geboren was ze nogal ‘slapjes’ en hoewel
alle experts mij verzekerden dat het goed
zou komen, heb ik toch een traantje
weggepinkt toen ze van de intensive care
kwam.
Leukste jeugdherinnering: in mijn jeugd
heb ik meerdere zomers doorgebracht
op een camping in de buurt van Arnhem.
Naast een hoop vrienden kreeg ik hier ook
mijn eerste vriendinnetjes.
Droomvakantie: over 5 jaar gaan we met
de kinderen een rondreis maken langs
een aantal parken en de Westkust van de
Verenigde Staten.
Wie wil je nog eens ontmoeten: ik ben
een enorme fan van Leonardo Da Vinci,
kunstschilder, beeldhouwer, uitvinder en
dromer. Helaas is de beste man al zo’n 700
jaar dood, maar anders had ik hem graag
ontmoet.
Waar maak je je boos over: hardrijders in
kleine autootjes met te dikke uitlaten.
Waar ben je blij mee: dat Luca eindelijk zijn
roze bandje heeft gehaald met zwemles.
Hoera…
Waar heb je moeite mee: zonder aansporing opruimen.
Welke hoop koester je: dat de mensen die
ik lief heb gezond oud worden.
Goede eigenschap: ik ben niet snel uit het
veld geslagen.
Slechte eigenschap: slordig en vergeetachtig.
Waar voel je je het meest bij betrokken: in
de eerste plaats bij ons gezin en daarnaast
bij mijn werk.
Waar maak je je het meest zorgen over:
ik las laatst ergens dat wij de aarde niet
bezitten, maar slechts te leen hebben
van onze kinderen. Het is een feit dat wij
niet altijd even zorgvuldig met de aarde
omgaan en dat baart me weleens zorgen.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: als eerste mijn Fiat 124 spider
kopen (in concoursstaat). Verder steunen
wij enkele goede doelen, die zeker iets
extra’s kunnen gebruiken dus daar zou ik
aan geven.
Gouden tip voor de Klepper: de website
nieuw leven inblazen. Zeker als het een

interactieve site zou worden zou hij vele
doelen kunnen dienen.
47. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: niet veel meer
na het invullen deze 50 vragen lijkt me.
48. Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn: alle
lantaarnpalen in de Dorpsstraat vervangen
door flitspalen.
Vraag van Johan Roeland (50 vragen vorige
keer): Wat is het mooiste plekje van Italië,
en waarom is juist dat het mooiste plekje?
Het is eigenlijk onmogelijk om in Italië
één plek aan te wijzen als de mooiste
plek. Maar naast ‘ons’ plekje in Toscane is

Geachte lezers,
We schrijven al weer de 3e schoolweek. De kop
is er af. Na de “vrije” vakantietijd begint het
schema van de school weer te wennen.
Op de informatieavonden was er gelegenheid
om kennis te nemen van de gang van zaken. Er
was een goede belangstelling en de contacten
waren prettig. Om de kinderen goed op te
vangen en te begeleiden is dat een belangrijke
basis.

Rome waarschijnlijk het mooist. Nergens
ter wereld is zoveel pracht te zien op
het gebied van architectuur en beeldhouwkunst. In Rome staan zoveel bouwwerken uit de oudheid tussen de moderne
gebouwen. Bovendien barst de stad
van de leuke restaurants en terrassen.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer de
50 vragen stellen: Jan Schuitemaker.
Welke vraag moeten wij van jou aan deze
persoon stellen: ik ben benieuwd welke tips
hij heeft bij de aanschaf van een klassieke
auto en waar hij achteraf (kosten)technisch
tegenaan is gelopen.

In aansluiting daarop wil ik u ook het volgende
melden. Steeds vaker bereiken ons vragen
betreffende de inschrijving van leerlingen.
Naast de jaarlijkse inschrijfavond is er nog
een mogelijkheid zoals die wordt verwoord
in onze schoolgids: De inschrijving vindt bij
voorkeur plaats zodra het kind drie jaar is. Bij
belangstelling voor informatie en/of inschrijven
is het verzoek om zelf contact met school op
te nemen. Er worden met de directie aparte
afspraken gemaakt voor bezoek, rondleiding,
kennismaking en inschrijving. Onze school
wil staan voor kwalitatief eigentijds onderwijs,
vanuit een overtuigde Christelijke identiteit.
Zie o.a. ook de website: www.cbs-ichthus.nl.
In vergelijking met de periode voor de vakantie
is er wel het een en ander veranderd. Zo zijn
er ineens drie meesters op school. Verderop

leest u meer hierover. De kale tuin heeft
ook een ander aanzicht gekregen. Met grote
zorgvuldigheid heeft onze tuinman de planten,
struiken en bomen uitgezocht en nu hun plekje
gegeven. Binnenkort wordt ook de zuidzijde
naast de lokalen van de groepen 1/2 en3/4
aangepakt. We willen het terrein opnieuw
indelen en grondig renoveren.
In de school vinden de eerste voorbereidingen
al plaats voor de dienst van School en Kerk. Ook
de Kinderboekenweek vraagt extra aandacht.
De eerste bijeenkomsten van het Handelings
Gericht Werken staan gepland. Kortom “de
Regenboograderen draaien”.
Voor de leerlingen was het soms even wennen
in het nieuwe lokaal, met een nieuwe juf of
meester, maar al snel was het alsof ze niet
waren weggeweest. Sommige kinderen zeiden
zelfs dat ze liever naar school gingen dan dat
ze vakantie hadden.

Afscheidsavond
Op 30 juni hebben groep 7 en 8 samen de
musical Cash opgevoerd. U ziet enkele foto’s
van deze afscheidsavond. Voor de duidelijkheid
ook even een korte inhoud van de musical
en het verdere verloop van deze fantastische
avond.

We kijken nog even terug naar de laatste
weken van het vorige schooljaar.
Waterfeest
Het was stralend weer op donderdag 24 juni
2010. Deze middag was te warm om in school
te blijven, dus hebben de leerlingen lekker
buiten gespeeld met water. Zo konden ze
buikschuiven over een gladde zeepbaan en
spelen in zwembadjes. De kleuters hebben
met bekertjes water zelfs patronen en letters
gemaakt. Het was heerlijk om op deze manier
even af te koelen!

Bankdirecteur Cas (Mathijs Mulder) is ziek
naar huis gegaan. Buurvrouw Katje (Kirsten
Versluis, speelde ook de oplichtster Nanet)
heeft hem opgehaald. Ondertussen nodigt
zijn dochter Nore-Lin (Samira Heeres) een
uitzendbureau uit, geheel tegen de zin van
haar vader en van de afdelingschef meneer
de Boer (Daan van den Dool). Mara (Floortje
van Klei) en Rosa (Sylvana van der Wal) zijn
trouwe medewerkers van de bank, de één

wat kritischer dan de ander. We zagen de
uitvinder Lex (Ewout de Goeij) langskomen
met heel aparte uitvindingen. De Japanse
bezoeker (Remco van Ee, later ook in de rol
van klant, medewerker van het hoofdkantoor
en Amerikaanse bezoeker) snapte niet veel
van de gesprekken. Het woord “filiaal” kende
hij goed. Mevrouw Stroef (Meike van Dijk, ook
in de rol van uitzendkracht) wilde graag weten
of de bank wel goed voor haar geld zorgt.
Samen met groep 7, die de overige rollen voor
haar rekening nam, gaven deze leerlingen
van groep 8 een prachtige voorstelling. Ook de
liedjes werden vol overtuiging en met de juiste
emotie gezongen. Het klonk fantastisch.
Na afloop van de musical kwam het “officiële”
gedeelte voor groep 8. Met foto’s, een bijzonder
persoonlijk gedicht voor elk meisje en elke
jongen, een ernstig en een vrolijk woord,
met een vrolijk lied en een tranentrekker
van en door de leerkrachten, is op gepaste
wijze afscheid genomen van deze geweldige,
bijzondere kinderen.
Dat afscheid is geweest en nu zien we uit
naar de uitdagingen van dit onderwijsjaar
met
vertrouwde maar zeker ook nieuwe
ontwikkelingen van unieke jonge mensen.
Nieuwe meester en stagiaires
Zoals in de aanhef van deze bijdrage al werd
vermeld, is een nieuwe meester de gelederen
van ons team komen versterken. Daarnaast
mogen we ook weer diverse stagiaires
begroeten, die leerlingen en leerkrachten
kunnen bijstaan en tegelijkertijd zelf ervaring
op doen. Op deze manier zijn alle partijen
gebaat met deze extra mensen bij de groepen.
Meester Erik Pince van der Aa komt naast
meester Van Snippenberg lesgeven in groep 7/8

en gaat ook ondersteunende (management)
taken doen voor de school. Meester Pince van
der Aa is nu elf jaar in Gorinchem werkzaam,
als leerkracht bovenbouw en locatieleider. Hij
blijft Twee dagen werken op zijn huidige school
De Regenboog in Gorinchem (op maandag en
dinsdag ) en gaat de resterende tijd invullen
op de Schoonrewoerdse Regenbooglocatie van
onze Ichthusschool.
Ouderraad
Voor lezers die kinderen op school hebben
is dit onderdeel van het schoolgebeuren
een bekend fenomeen. Voor velen is het
onduidelijk wat die ouders dan als raad
doen. In de schoolgids wordt het uitgebreid
omschreven. Ik volsta met één onderdeel uit
de taakomschrijving. De ouderraad verleent
medewerking aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. De ouderraad heeft het afgelopen
scholjaar zijn medewerking verleend aan:
sportdag, boswandeling kleuters, nationaal
schoolontbijt, Sinterklaasfeest, Kerstviering,
Paasontbijt,
deelname
Glasstadmars,
schoolreis, kleuterfeest, schoolkamp, afscheid
groep 8. U begrijpt dat wij als personeel blij
zijn met de enthousiaste inbreng van deze
Ouderraad.
U hebt weer een inkijkje gekregen van het werk
op onze school. Heeft u vragen, opmerkingen
of wenst u meer informatie, neemt u dan
contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
namens het Regenboogteam
van de Ichthusschool
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

r

De Schoonrewoerdse ooievaars in 2010
Het zag er zo hoopvol uit toen ik in de vorige
Klepper schreef over de bouwactiviteiten
van de Schoonrewoerdse ooievaars. Met
z’n allen hadden we plezier gehad bij het
zien van de strijd tussen de bewoners van
een aantal woningen en een ijverig, nieuw
verschenen ooievaarspaar, dat per sé een nest
wilde bouwen op een schoorsteen nabij de
Noachschool. Snel gefabriceerde bouwwerken
moesten dat zien te voorkomen. Maar, hoe
onwaarschijnlijk ook, met de gedoogsteun
van de familie van Eck, lukte het toch om
een nieuw nest in elkaar te flansen tussen de
ijzerdraden en de aangebrachte plankjes op de
oostelijke schoorsteen van Kerkweg nummer
1. Dat betekende dat er een nieuw eibernest
in Schoonrewoerd bij was gekomen, ook al zou
het misschien maar voor één jaar zijn.
Wat ik toen nog niet zeker wist, was dat er in
onze gemeente nog een vijfde ooievaarsnest
was bezet. Aan de Diefdijk, tegenover de Waai,
op nummer 22, stond al enkele jaren een
paalnest, waarop tevergeefs gewacht werd
op een broedend uiverpaar. En dan opeens
in 2010 zat daar een vrouwtje te broeden op
een vrijwel kaal nest. Vanaf de dijk zag je haar
zitten, open en bloot. Zonder veel takken of
mos was ze gaan broeden en dat maakte dat
er maar liefst vijf ooievaarsnesten in ons dorp
bebroed werden.

Dit was een record, waar niet alleen ik, maar
eigenlijk elke dorpsbewoner stiekem trots op
was. Goed, inmiddels is het aantal broedparen
in Nederland weliswaar gestegen van een
enkel geval in de jaren zeventig tot ongeveer
duizend in 2009, maar toch… wél vijf stuks in
ons dorp!

Zoals gebruikelijk, en steeds weer met de
belangeloze hulp van de Leerdamse brandweer,
hebben we de uitgebroede ooievaars op 11
juni geringd. Met de imposante hoogwerker
stegen we op naar het nest op het voormalig
gemeentehuis. We hadden er echter geen
hoge verwachtingen van, want vanaf de straat
hadden we nog geen enkel
omhoog gestoken ooievaarsnekje
gezien. Inderdaad, er lagen wel
twee eieren, maar verder geen
uitgekomen jongen. Dit zou niks
meer worden, dus op naar de
volgende lokatie: het nieuwe nest
bij Van Eck. Van de bewoners
hoorden we dat er al een dood
exemplaar in het grind was
gevonden. Ja, zo zijn ooievaars,
als het niet helemaal goed is met
een jong, dan wordt dat gewoon
overboord gekieperd. Gelukkig
zat er ook nog een gezond
jong op het nieuwe nest, dat
ringnummer 9772 van ons kreeg.
Natuurlijk bezochten we ook de
westelijke schoorsteen van de schoolwoning
van de familie De Korte. Daar had ik zeker drie
jongen gespot vanaf de weg en inderdaad, het
waren zware jongens. Ze wogen gemiddeld
zeven pond, flinke baby’s dus, en kregen de
ringnummers 9729, 9720 en 9771.

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

ongeveer gelijk is aan het
verloop in Schoonrewoerd.
En volgend jaar? De tijdelijke
aangebrachte belemmering
op de schoorsteen van de
boerderij aan de Dorpsstraat
is
inmiddels
vervangen
door een blijvende in de
vorm van een sierlijke
schoorsteenkap. De familie
Van Eck heeft aangegeven
dat ook dit nieuwe nest
het
komend
voorjaar
verdwenen zal zijn, iets wat
ik goed kan begrijpen zo
recht boven de voordeur.
Wel zouden de bewoners
best een alternatieve plaats
willen aanbieden, maar of
de ooievaars daar ook op
in zullen gaan, valt niet te
voorspellen.
Vervolgens met veel kunst- en vliegwerk
naar het nest op de Noachschool. Op het
nest van deze ouwe vrijster uit 1980 hadden
we ook een gezond jong gezien. Het was me
wel opgevallen, dat vrijwel al het broed- en
voerwerk door deze oude dame alleen werd
uitgevoerd. De ongeringde partner verscheen
niet al te vaak om deel te nemen aan de
huishoudelijke taken. Dat is er misschien ook
wel de reden van dat dit enig kind slechts de
helft woog in vergelijking met de voorgaande
jongen. De boreling kreeg ringnummer 9773.
Een ei in de dakgoot hebben we maar gelaten
voor wat het was.
Helaas was het paalnest aan de Diefdijk niet
te bereiken door de brandweerhoogwerker. We
besloten om daar niet te ringen, maar hadden
wel vernomen dat er twee jongen in het nest
zaten, die regelmatig gevoerd werden. Nou ja,
zeven jongen op vijf nesten was weliswaar niet
zo erg veel, maar voor een enkel dorp toch
zeker iets om trots op te zijn.
Maar… zoals dat wel vaker in de natuur gaat,
bleef niet elk jong in leven. Er was er dus al
één uit het nest gegooid en van de eieren op
het gemeentehuis hebben we nooit meer iets
gezien. Eind juni kreeg ik het bericht dat het
enige jong op de school dood was en in de
schooltuin lag. In juli bleken plotseling beide
jongen uit het paalnest aan de Diefdijk dood in
het nest te liggen.
Nou ja, toch vier gezonde jongen, iets dat we
soms in één nest aantreffen, maar inmiddels
weet ik dat het landelijke beeld in 2010

Half augustus heb ik de vier, bijna volwassen
jongen nog op de nesten gezien. Inmiddels zijn
ze, samen met honderden soortgenoten, naar
het zuiden vertrokken. Langs de Diefdijk zag
ik een groep van veertien exemplaren staan
uitrusten in afwachting van een nieuwe dag
met thermiek.

De oudjes blijven doorgaans bij ons in de
buurt en die kunnen we misschien de komende
winter weer met hun lange, rode poten door
de sneeuw zien stappen. Gelukkig is het nog
niet zover.
René Ponsen

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

Wandelen

naar

Nieuwe

Natuur

Met de verbreding van de A2 snelweg is
er in ons gebied een hoop veranderd. Er
is een wildviaduct gekomen ter hoogte
van Bolgarije. De coupure in de Diefdijk
is voorzien van een nieuw systeem om in
tijden van hoogwater onze voeten droog
te houden. Op dat viaduct is een uitlegbord
geplaatst over de waterlinie. Er wordt
aan een tweede wildviaduct gewerkt bij
Beesd. Er zijn rotondes bijgekomen en er
is vooral heel veel asfalt bij gekomen.

laten zich gemakkelijk bewonderen. Bij de
eerste mogelijkheid gaan we rechts naar
beneden en meteen over de brug linksaf: de
Sonsbrug–weg op. De bomen links en rechts
ruisen in de wind. Al snel is de eerste Nieuwe
Natuur zichtbaar. Links van ons is een weiland
afgegraven en zijn er bredere ondiepe sloten
gemaakt met glooiende walkanten. Heel veel
pionierplanten hebben inmiddels de bodem
bedekt. Het is nog wat kaal allemaal, maar
ganzen en zwanen vermaken zich al prima.

Voor al dat asfalt is natuur opgeofferd. Die
natuur moet worden gecompenseerd: er zijn/
worden nieuwe natuurgebieden aangelegd.
In de vorm van populierenbosjes, grienden,
plas/dras gebieden en poelen probeert men
de verloren natuurwaarden te herstellen. In
eerste instantie levert dat veel blubber en
kale grond op. Maar inmiddels is de eerste
begroeiing zichtbaar geworden. De wandeling
van deze keer gaat op zoek naar die ‘nieuwe
natuur’.

We lopen met de bocht mee naar rechts, richting
de oprit naar de snelweg. Uiteraard gaan we
die snelweg niet op: we gaan rechtdoor langs
de BMW-garage. Die grote boerderij op de terp
rechts van ons, vind ik enorm indrukwekkend.
Er is daar ook een liefhebber van lelijke
eenden (Citroën) en ik spiek even door de
poort of ik zo’n maf wagentje zie staan. Als
we verder lopen, valt een vreemd monument
in de scherpe bocht van de weg direct op.
Vanaf de snelweg hebben we het gebouwd zien

We starten op de Kerkweg bij de parkeerplaats
tegenover het pad dat langs de Wiel van
Bassa leidt. Niet dat mooie Wiel is ons doel:
we lopen de Kerkweg uit richting de Diefdijk.
Bovenaan de dijk linksaf in de richting van de
Sonsbrug. Het is mooi lopen zo hoog in het
landschap. Boomgaard, weiland en tuinen

worden: eerst een bult zand, toen kwamen
er bielzen omheen en kreeg het vorm. Een
omhooglopende driehoek, de punt wijst naar
het plas/dras en griend stuk voor ons. Weer
een stuk Nieuwe Natuur. Op de driehoek staan
houten palen met panelen. (zie foto’s).

“Een stap voor de natuur” staat er in grote
letters op de zijkant van het monument. Terwijl
achter ons de auto’s over de A2 razen, staan
wij even uitgebreid stil bij de plannen en de
uitleg op de borden.
Mooi gedaan. Goede intenties. We knikken,
kijken en bewonderen. Met de bocht mee
wandelen we verder. Even later passeren we
het inmiddels dichtgetimmerde rietgedekte,
witte huisje dat mij zo doet denken aan Ierland,
waar we deze huisjes zo heel veel zagen: in
prachtige opgewekte staat, maar ook heel
veel net zo vervallen als deze. Soms woonde
er dan nog een oude dame of een bejaarde
vrijgezelle man. Natte huisjes, slecht voor de
gezondheid. Maar… oh zo mooi om te zien, om
ervan te dromen dat je er weer ramen inzet en
de kozijnen verft en het dak repareert… Nee,
we hebben een mooi huis, daar beginnen we
niet aan. Alleen kriebelt het steeds als ik dat
huisje passeer.
Bij het Aquoysemeer gaan we rechtsaf naar
de Diefdijk toe. Op de dijk gaan we links naar
De Wiel van Bassa. Over het smalle paadje
kuieren we langs De Wiel, de boomgaarden
en de weilanden, oude natuur, mooi doorleefd.
Het is al bijna donker als we terug zijn bij de
auto. De dagen worden alweer zo kort.
Hans & Jolanda Lemcke

Het nieuwe jaarprogramma is weer voor elk
wat wils. We komen elke derde woensdag van
de maand bij elkaar in het Partycentrum. Onze
avonden beginnen om 19.45u.
Uitnodiging
uitnodiging
uitnodiging
Op woensdagavond 20 oktober een blijspel

inventarisatie behoefte
aan buitenschoolse
opvang in Schoonrewoerd
SKCN – Stichting Kinderopvang Centraal
Nederland, biedt in Leerdam en omstreken
opvang voor kinderen van 0 – 12 jaar. De
SKCN verzorgt dagopvang voor kinderen van
0 - 4 jaar in vier van haar kinderdagverblijven
en buitenschoolse opvang voor kinderen van
4 – 12 jaar in zeven locaties voor buitenschoolse
opvang.
Regelmatig bereikt ons de vraag van ouders
hoe het staat met de mogelijkheden voor
buitenschoolse opvang in Schoonrewoerd. De
SKCN kan dit wellicht ook voor Schoonrewoerd
realiseren, mits er voldoende animo is en
we geschikte, gediplomeerde pedagogisch
medewerkers kunnen aanstellen voor meerdere
dagen per week.
Het is belangrijk dat SKCN weet wie opvang
op een bso in Schoonrewoerd zou willen en op
welke dagen. Daarom onderzoeken we door
middel van dit artikel in de “Dorpskrant van
Schoonrewoerd” de belangstelling / behoefte
hieraan op dit moment. Op deze wijze kunnen
we zoveel mogelijk gezinnen in Schoonrewoerd
bereiken.
Als u graag gebruik zou willen (gaan) maken
van een bso in Schoonrewoerd, laat het
ons weten! U kunt daarvoor het beste een
aanmeldingsformulier voor de buitenschoolse
opvang aanvragen via info@skcn.nl of tel.nr.
0345-639555, dit invullen en ondertekend
retour sturen naar SKCN, Tiendweg 11b, 4142
EG Leerdam.
Voor meer informatie kunt u de website van de
SKCN www.skcn.nl bekijken.

“hoog bezoek in het klooster”
In het partycentrum Schoonrewoerd. Aanvang
19.45 uur. Entree € 4,- inclusief twee
consumpties en traktatie. Verloting met veel
leuke prijzen.
Ook familie, vrienden en kennissen zijn op
deze avond van harte welkom.

Collecte KWF
De Collecte voor de kankerbestrijding heeft
het mooie bedrag van € 1366,15 opgebracht.
Een ieder hartelijk bedankt.
Diana en Aartje Vuurens

Lenie Bogerd

naar de Wiel toe is wel aan een zijden draadje
komen te hangen. Er is door verschillende
organisaties al jaren aan gewerkt om dit te
realiseren, maar helaas werd door enkele
betrokkenen geen groen licht gegeven.

NIEUWS VAN DE
Dorpsvereniging
WMO Informatieavond
Op 29 september 2010 om 20:00 uur is er
in de grote zaal van het Party Centrum te
Schoonrewoerd een WMO informatieavond.
Sprekers zijn wethouder Petra Groeneweg
en de WMO-ambtenaren, Franc Linthorst en
Arnold Stuy, voorzitter van de WMO-raad Jan
Beumer, Henk Rijneveld en Suzanne de Ronde
(ondersteuning mantelzorg) van de Stichting
Welzijn. U krijgt voldoende tijd om vragen te
stellen.

Bushaltes
In september vindt er weer een gesprek plaats
met de gemeente Leerdam over de plaatsing
van aangepaste bushaltes.

Voor vervoer kunt u bellen naar:
Arie de With,
0345-616175,
Everdien Verkerk,
0345-641684,
Jan Zijderveld,
0345-619887
of Floor Verweij,
0345-614664.

Wijkschouw
In september is er weer een wijkschouw
door Schoonrewoerd. We proberen dan alle
oneffenheden in Schoonrewoerd weer glad te
strijken.

Het Ouderenkontakt, de drie plaatselijke
kerken en de Dorpsvereniging nodigen u van
harte uit en hopen op een goede opkomst.

Naambordjes
De nieuwe aanwijsbordjes naar bepaalde
instanties toe, denk aan het gezondheidscentrum, zijn binnen. Wanneer deze geplaatst
zullen worden is op het moment van schrijven
nog niet bekend.

Dorpsplein
Het plaatsen van een elektriciteitskastje op het
dorpsplein zal misschien dit jaar nog gerealiseerd
worden. Dit voor de stroomvoorziening van de
marktkramen en eventuele activiteiten op het
dorpsplein.

Wandelpad
Het plan om een wandelpad langs de Kerkweg
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SVEDEX,
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I N T E R F LO O R

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(

Hallo allemaal,
20 november komt de Sint naar Schoonrewoerd.
Om 14:00u zal de rondgang door het dorp beginnen bovenaan de tunnel
in de Julianastraat. Na de rondgang zijn de Sint en zijn Pieten in
het Dorpshuis om samen met jullie nog even door te feesten.
Willen jullie voor vrijdag 1 oktober dit strookje inleveren bij:
Leontine Verkerk, Prins Bernard straat 5, Schoonrewoerd.
Dan neemt de Sint voor elk aanwezig opgegeven kind een kado mee !
Leeftijdscategorie is 0 jaar tot en met groep 6,
Te laat ingeleverde strookjes worden niet meer behandeld !!!!!!!!

naam

achternaam

jongen/meisje leeftijd

De Activiteiten Commissie

groep

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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Noach
school
Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar
we hebben het idee dat de zomervakantie al
een tijd achter ons ligt. We blikken nog even
terug en kijken vooruit… Ik geef u een kijkje in
de school.

Juf Bea Roza viert haar 40 jarig jubileum
en neemt afscheid van het onderwijs.
Zo eens in de zoveel tijd kom je op een
kruispunt in je leven; je moet kiezen welke
kant je (levens)weg oploopt. Dit kan best een
moeilijke keuze zijn. Op zo’n kruispunt stond
juf Roza ook… Na 40 jaar onderwijs mocht
ze kiezen; Ga ik door, of ga ik verder op een
andere weg waar ook veel te beleven is.
Op dit kruispunt vierden we met elkaar feest;
samen terugdenken en –kijken op 40 jaar
onderwijs. Daarom was het op woensdag 1
september 2010 groot feest.
Om 8.30 uur verzamelden alle leerlingen zich
op het plein. Omdat het voor juf Roza te laat
zou worden om alle 130 leerlingen na het
feestje thuis te brengen, hadden we ervoor
gekozen juf Roza thuis op te halen! Vlaggetjes
en bogen werden uitgedeeld en al snel zette
de bontgekleurde stoet zich in beweging. Het
was een schitterend gezicht. Eenmaal op de
Schaikseweg (waar juf Roza woont) werd
iedereen muisstil. Juf Roza wist namelijk nog
van niets en we wilden haar verrassen! Niet

veel later bleek dat dit ons was gelukt. Juf Roza
stond op het punt naar school te vertrekken
toen ze de kinderen in het oog kreeg. Meester
de Korte bood haar een schitterend boeket
aan en vertelde dat je na een feestje vaak
thuisgebracht wordt. Nadat we ons feestlied
gezongen hadden, gingen we weer op weg
naar de Kerkweg. Vooraan de stoet liepen juf
Roza en haar man Jan en achteraan sloten de
kinderen en kleinkinderen aan.
Op school werd de hele morgen feestgevierd.
Iedere groep ‘deed’ iets;
een quiz, een lied, een
ballonnen-opdrachtenspel en een toneelstuk.
Tussendoor moesten juf Roza
en haar man nog puzzelen
om erachter te komen waar
hun cadeau verstopt was.
Gelukkig kregen ze goede
hulp van hun kleinkinderen,
die speciaal voor deze
dag vrij hadden gekregen
van hun eigen school. Het
campingservies
dat
juf
Roza kreeg zal hopelijk
veel gebruikt worden, want
kamperen doen juf en Jan
Roza graag.
Aan de eind van de morgen
aten we met alle kinderen
heerlijk patat op school.
Dankzij het mooie weer
konden we op het plein eten. Als verrassing
had juf Roza de ijskar besteld. Naast een
afscheidscadeautje kreeg iedereen ook nog
een ijsje!

’s
Middags
om
vier
uur
begon
de
afscheidsreceptie. Ook deze receptie werd
een succes. Een weerzien van oud collega’s,
directeuren en ouders. Oude herinneringen en
(sterke)verhalen werden opgehaald… Juf Roza
genoot zichtbaar.
Afsluitend hebben we met elkaar een warm
en koud buffet gegeten, toespraken gehouden
en de leerkrachten hadden nog een heuse,
toch wel bijzondere, act voor de jubilaris. Er
werd gelachen en genoten. Tot slot werd een
fotopresentatie gekeken van de jubileumdag.
Deze presentatie was tussendoor snel even
gemaakt. Rond elf uur gingen de lichten in de
Noachschool uit. Soms heb je dagen met een
gouden randje, en dit was er weer zo één.
Meer foto’s van het feest staan op www.
noachschool.nl.

Jubileumweek ‘100 jaar Noachschool’
Dit schooljaar vieren we het eeuwfeest van
de Noachschool. Honderd jaar is een lange
tijd. Een tijd waarin veel is veranderd. De
verandering van verlichting op petroleum en
met behulp van kaarsen tot aan het lesgeven

met behulp van het digitale schoolbord…
Over de afgelopen eeuw Noachschool is veel
te vertellen. Die herinneringen zijn veelal niet
in mijn bezit. Daarom maak ik graag van de
gelegenheid gebruik om via deze weg u als
lezer te vragen uw herinneringen met ons te
delen. Deze herinneringen kunnen verhalen
zijn, maar ook foto’s van uw en jullie schooltijd
op de Noachschool. Ik roep u op om oude
foto’s in te leveren (of op te laten halen) zodat
ik die foto’s kan scannen en op de computer
kan zetten.
We willen in de jubileumweek die gepland
staat van 6 tot 11 juni 2011 ook een reünie
organiseren. Deze reünie wordt op D.V.
zaterdag 11 juni gehouden. Zet u deze
datum alvast in uw agenda. Met
een commissie zijn we al druk in de
weer met plannen maken voor het
eeuwfeest. In de komende Kleppers
hoop ik u op de hoogte te houden
van de viering van het eeuwfeest.
Anno 2010 kun je, als je veel
mensen wilt bereiken, natuurlijk
ook niet zonder een Hyves-pagina.
Op www.noachschool.hyves.nl vindt
u informatie, updates en foto’s.
Binnen een week waren er al bijna
100 leden! Ons nieuwe internetadres
is www.noachschool.nl.
Opknapbeurt
buitenboel en binnenboel
In de vakantie is de school rondom
geschilderd, zodat we er weer
goed bij zitten. Daar de nieuwbouw
waarschijnlijk toch nog wel een tijdje
op zich laat wachten, leek het mij verstandig
dit onderhoud uit te laten voeren. Ook in
school is er onderhoud gedaan. In de meeste
lokalen met een digibord is de ‘bordkant’
appeltjesgroen geverfd. Dit ziet er fris uit. Ook
zijn er, om het lezen in de groepen nog meer

te stimuleren, voor iedere groep twee grote
fleurige kussens aangeschaft.
Verandering in het personeelsbestand
Juf Gerdine den Besten werkt dit schooljaar
als onderwijsassistent op de Noachschool. Zij
helpt juf Carola en haar grote groep kleuters.
Ze werkt met groepjes kinderen, observeert
kinderen en helpt om alles binnen de groep
‘lekker’ te laten verlopen. Eigenlijk runnen juf
Carola en juf Gerdine de klas samen. Ook hier
geldt; dankzij juf Gerdine komen we toe aan
‘Zorg voor iedereen’.
Meester Tedo Oevermans is ons team komen
versterken. Op maandag, dinsdag en woensdag
werkt hij met groep 7. Leuk en fijn om weer
meerdere meesters op school te hebben. Zo
kan ik het ook weer eens over ‘mannendingen’
zoals auto’s en voetbal hebben ;-)!
Inzetten op lezen
Dit jaar werken we op school verder aan
het verbeteren van het leesonderwijs op de
Noachschool. De resultaten op het gebied
van lezen zijn vorig jaar, ik mag wel zeggen,
spectaculair verbeterd. Doordat we in de
kleutergroepen
veel
gerichter
aandacht
geven aan het voorbereidend lezen en de
woordenschat (zie vorige Klepper) verloopt
de overgang op het gebied van lezen tussen
groep 2 en groep 3 soepeler.
Vrijwilligersmorgen
Op de laatste schooldag, vrijdag 2 juli, om
11 uur hebben we iedereen die het afgelopen
jaar iets voor school heeft gedaan op school
uitgenodigd voor koffie met gebak. Het was
erg gezellig. Er waren ruim 30 vrijwilligers
op de vrijwilligersmorgen. Onder het genot

van een (ge)bakkie werden vakantieplannen
besproken en de laatste nieuwtjes met elkaar
uitgewisseld. Dankzij het mooie weer zaten
we buiten onder de parasol. Alle vrijwilligers
kregen als dank een roos met bedankkaartje
mee.
Nieuwe leerlingen
Het motto van de Noachschool; “Zorg voor
Iedereen” De eerste schooldag in een nieuwe
groep bij een nieuwe meester of juf is erg
spannend. Hoe zal het gaan? Is de meester of
juf streng? Kan de leerkracht goed uitleggen?
Zijn er speciale regels in de klas? Is het niet te
moeilijk? Allemaal vragen die kunnen spelen.
Er zijn na de vakantie ook kinderen die uit
Spanje naar de Noachschool zijn gekomen.
Dat is vast nog spannender!
Daniëlla, Juan en Lucas Pereira Barrios voelen
zich na een aantal weken al op hun gemak
op de Noachschool. Ze begrijpen al heel veel,
oefenen elke dag met woorden en kennen
inmiddels al een paar honderd Nederlandse
woorden. De klasgenootjes, meesters en juffen
kennen ook al een paar woorden Spaans.
Dankzij de vertaalsite op internet begrijpen we
elkaar steeds beter. We zijn blij dat we dit jaar
twee onderwijsassistentes in dienst hebben,
zodat we ook deze kinderen ‘zorg op maat’
kunnen geven zonder dat dit ten koste gaat
van de ‘Zorg voor Iedereen’.
In het Spaans zou ik tegen u willen zeggen;
“Hasta la próxima vez!”, tot de volgende keer!
Een vriendelijke groet namens alle leerlingen
en collega’s,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Nieuwsbrief september/oktober
Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd
4 oktober: Werelddierendag - We willen de vrijwilligers van
dierentehuis Leerdam graag een steuntje in de rug geven. Samen
met u proberen we zoveel mogelijk dierenvoeding te verzamelen. Op
maandag 4 oktober overhandigen we dit aan het dierenasiel.
Daarnaast is er een kleurwedstrijd. Ook de scholen doen mee aan
deze actie. Het laatste nieuws op www.dagwinkelschoonrewoerd.nl.
Boeken voor boeken - Gooi geen oude telefoonboeken weg. We
starten een actie i.s.m. de Noachschool. Alle oude telefoonboeken
zijn € 0.20 cent waard. De “telefoongids” sponsort op deze manier
de school. Lever ze in op de Noach school of bij ons. Van de
opbrengst moet de Noach school nieuwe boeken kopen. Daarna
gaan alle boeken naar oud papier inzameling van de S.I.A. Meer
nieuws volgt via school, de kranten en onze website. Op woensdag 8
december om 9.00 uur is de bekendmaking en uitreiking van het te
besteden bedrag. Kijk op www.boekenvoorboeken.nl
Everyday proeverij - Everyday is ons huismerk. Steeds meer
artikelen komen in onze winkel. Veel klanten maken er gebruik van.
Het is een goedkope vervanger van de A merken. Bovendien is de
kwaliteit prima. Onze groothandel betrekt ons huismerk van Colruyt:
één van de grootste supermarktketens van België. Op vrijdag 1
oktober en zaterdag 2 oktober bouwen we een grote tent voor onze
winkel. In deze tent kunt u alle Everyday artikelen gratis proeven en
of uitproberen.
Kijk op onze site of google op Everyday: honderden links.
Kerstpakketten - Natuurlijk kunt u dit jaar weer relatiegeschenken
bij ons bestellen. Vraag een brochure in de winkel of kijk op onze
site: www.dagwinkelschoonrewoerd.nl
ZO²Z Award 2011 - We hebben ons ingeschreven voor de
Zelfstandig Ondernemer Onderscheidt Zich (Z0²Z)Award.
Eén van de onderdelen is een klanttevredenheids-onderzoek.
U mening telt!! Geef uw mening over onze winkel en maak kans op
€ 250.00 aan boodschappen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging
om hier deel aan te nemen. Kan ik op u rekenen?
Graag tot ziens, Ad & Tineke de Jong.
Dorpsstraat 11 4145 KA Schoonrewoerd
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl Tel 0345 641202
www.dagwinkelschoonrewoerd.nl en www.paprijst.nl

Herinneringen aan burgemeester Visser

Het druppelt nog steeds na, wat er binnenkomt
aan herinneringen aan burgemeester Visser.
We kunnen natuurlijk niet alles overnemen
in de Klepper. Eens zullen we er een punt
achter moeten zetten. Maar toch vond ik
enkele dingen nog zeker het vermelden waard.
Zo vertelde Martin Alting mij, dat hij en z’n
vrouw de eersten waren die trouwden bij de
kersverse burgemeester Visser. Hij vond het
zo leuk dat hij zelfs z’n toga aan trok, het
huwelijksformulier voorlas en het huwelijk
voor de burgerlijke stand voltrok. Van toen af
waren Martin Alting en Cristina van Kampen
man en vrouw (een echtpaar).
Zie foto’s hieronder.

In een vorige Klepper heb ik al eens geschreven
dat burgemeester Visser voor een ieder een
luisterend oor had. Hij was veel in de gemeente

op de fiets, zodoende kende hij
alle inwoners. Je kon hem zo
aanspreken, hoefde niet speciaal
een afspraak aan te vragen om
op het gemeentehuis te mogen
komen, zoals bij z’n opvolger.
Zo sprak ik iemand, ze zei: “Ik
kan me nog heel goed herinneren
dat ik op de fiets naar m’n werk
ging en de burgemeester met
iemand zag staan praten. Ik
stapte van m’n fiets, wachtte tot
hij uitgepraat was, ging naar hem
toe en zei: “Burgemeester er staat
een huis leeg en ik wil zo graag
gaan trouwen, kunt u dat huis aan
ons toewijzen?” Hij zei: “Meisje,
dat jij zo graag wilt trouwen, dat
vind ik een prachtig voornemen, maar ik kan
dat niet zomaar aan jou toewijzen. Er zijn er
meer die daar over beslissen, maar ik zal m’n
best voor je doen, dan lukt het misschien wel.”
Ik ben niet naar m’n werk gegaan, maar terug
naar huis gefietst. En m’n moeder om haar
hals gevallen en verteld dat de burgemeester
zei dat het misschien lukt, van blijdschap een
poosje zitten huilen en toen pas naar m’n werk
gegaan. We hebben dankzij burgemeester
Visser het huis gekregen en zijn toen getrouwd.
Hij heeft ons zelf getrouwd voor de burgerlijke
stand.
Zie foto linksboven.

Nu we het toch over trouwen hebben, dit heeft
wel niets met burgemeester Visser te maken,
maar toch iets wat wel nooit meer zal gebeuren.

M’n dochter Tini en Martin zijn
de laatsten die getrouwd zijn
in ons eigen gemeentehuis.
Toen was Schoonrewoerd nog
een zelfstandige gemeente
en de laatsten die Jan de
Jong als ambtenaar van de
burgelijke stand getrouwd
heeft. Ik heb eens aan Jan de
Jong gevraagd, hoeveel hij er
getrouwd heeft, maar hij heeft
het niet bijgehouden, maar
het zijn er heel veel geweest
hier op Schoonrewoerd.
Zie foto hiernaast
Bikker

Dierendagactie
Dagwinkel
Uit “Het Kontakt” van 8 september 2010.
In de week voor Werelddierendag op 4
oktober organiseert Ad & Tineke’s dagwinkel in
Schoonrewoerd een actie voor het dierenasiel
in Leerdam. De dagwinkel aan de Dorpsstraat
vraagt haar klanten om mee te werken aan
het inzamelen van dierenvoeding voor het
dierentehuis aan de Koenderseweg in Leerdam.
“We proberen elk jaar een andere vereniging
in het zonnetje te zetten “ vertelt Ad de Jong.
“Soms gaat het om een voetbalclub, dan weer
om een wandelclub of een ander plaatselijk
doel. In een dorp als Schoonrewoerd heb je
daarnaast natuurlijk tal van braderieën die we
ook proberen te ondersteunen. Dit jaar hebben
we ervoor gekozen iets aan dierendag te doen.
“In de winkel komen wagentjes te staan waar
klanten hun pakken en blikjes diervoeding
voor het asiel kwijt kunnen”. Daarnaast is
het de bedoeling van de Schoonrewoerdse
ondernemer om ook de beide plaatselijke
scholen en de peuterspeelzaal bij de actie te
betrekken. Bij die instellingen komen dezelfde
winkelwagentjes te staan waar leerlingen,
ouders, leerkrachten – en wie verder maar
zin heeft – de goederen in kunnen deponeren.
Rond 4 oktober wordt de ingezamelde voeding
bezorgd bij het asiel als steuntje in de rug voor
de dieren, maar zeker ook voor de actieve
medewerkers. De inzameling gaat gepaard
met een aantal acties om het goede doel nog
wat meer onder de aandacht te brengen. Zo

wordt er een kleurwedstrijd gehouden waar
leuke prijzen mee te winnen zijn. “We hebben
bovendien mooi materiaal beschikbaar, omdat
de keten van dagwinkels een landelijk karakter
aan de actie geeft.” De Jong heeft veel
sympathie voor het Leerdamse dierenasiel.
“Ik hoop dat we daar door deze actie rond
4 oktober een flink aantal volle wagentjes
kunnen afleveren.”
P.S. Het mogen natuurlijk ook artikelen zijn die
elders zijn gekocht.

JEUGDCENTRALE GEREFORMEERDE KERK SCHOONREWOERD
Het was even wachten na die
lange zomer, maar nu is het zo
ver! Club gaat weer beginnen!
In de week na de startzondag op
19 september beginnen we weer
aan een leuk en gezellig clubjaar.
Hieronder kun je zien, wanneer jij
naar Club kunt!
Groep 5 op maandag van 18.45 tot 19.45 uur
met Manon de Jong en Geraud Combee.
1e club = 20 sept.
Groep 6 op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
met José van Rijn en Bart Middelkoop.
1e club = 21 sept.
Groep 7 op donderdag van 19.00 - 20.00 uur
met Marlinde Rijneveld en Mario Swaanen.
1e club = 23 sept.
Groep 8 + Tieners op woensdag van 20.00
tot 21.00 uur, met Sonja van Bijlevelt, Marjolijn
Laurman - Ippel en Gerard Blokland.
1e club = 22 sept.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact
opnemen met Elize Vroege (06-15595174) of
jeugdcentrale@gkschoonrewoerd.nl

Burgerlijke
stand...
Overleden
18 juni Ebby-Hendrik-Jan van Katwijk,
in de leeftijd van 67 jaar, gewoond hebbend
Wilgenlaan 5
19 juni Sijgje de Leeuw-de Keijzer,
in de leeftijd van 95 jaar, gewoond hebbend
Wilgenlaan 4

Geboren

De leiding gaat elke avond leuke activiteiten
met jullie ondernemen zoals knutselen, bingo,
quiz, spelletjes of playbacken. Elke avond
staat er weer iets nieuws op het programma!!
We hopen dat je ook komt!
Groetjes van de leiding;
Manon, Marlinde, Marjolijn, Sonja, Geraud,
José, Mario, Gerard en Bart
Meer informatie over Club:
Club wordt georganiseerd door vrijwilligers
van de Jeugdcentrale van de Gereformeerde
Kerk Schoonrewoerd. Bij de Club-activiteiten
worden het geloof en evangelie betrokken.
Elke club heeft tenminste twee personen
als leiding. In de loop van het jaar wordt
gevraagd een contributie te betalen van
€ 10,- per kind per jaar. Eens per twee jaar
wordt er een kampweekend georganiseerd.
Dit kamp is de afsluiting van het seizoen en
zal weer plaatsvinden in april 2011.

17 juni Maria-Louise (Maria Cornelia Louise)
dochter van Arie en Jeanine Vink-van Klei,
zusje van Anne-Greet, Henk-Jan en
Constantijn

De activiteiten vinden plaats in “de Lichtkring”
op dorpsstraat 48 te Schoonrewoerd.
Het bestuur van de Jeugdcentrale;
Mark Timmer, Marjolijn Laurman-Ippel
en Elize vroege

14 juli 2010 Evi (Evi Metje Cornelia),
dochter van Hens en Marleen de With,
zusje van Lieve

13 augustus 2010, Joas (Jacobus Johannes)
zoon van Nico en Dineke Kamp
Ingekomen
Vanuit Spanje: Patricia Barrios met haar
2 zoons, Lukas van 7 jaar en Juan José van
8 jaar, en haar dochet Daniella van 11 jaar.
Zij wonen tijdelijk op Dorpsstraat 36, tot de
verbouwing van de woning klaar is. Dan gaan
ze naar Ronald Klijn, Klaverweg 21.
Terug van weggeweest: Maartje Deelen is
vanuit Leerdam weer terug op Schoonrewoerd,
en woont nu Wilgenlaan 4.
Vertrokken: Martin Altin met z’n vrouw
Cristina, van Wilgenlaan 1 naar Leerdam.

Ook in de vorige Klepper stond dat op 11 juni
Joost Verrips en Eline ter Maat uit Rijssen
getrouwd zijn. Nu hebben we een trouwfoto.

Verhuisd: Frans en Teun den Braber van
Kerkweg 1 naar Wilgenlaan 1.

Getrouwd
In de vorige Klepper stond dat op 4 juni Steven
en Joke getrouwd zijn. Om volledig te zijn, dit
zijn Steven de With uit Zijderveld en Joke
de Keijzer. Ze wonen in de Bernhardstraat.

27 mei is Marjolijn Ipper uit Kortgerecht
getrouwd met Rutger Laurman. Ze wonen
nu in Leerdam.

... en ander
dorpsnieuws
Oudste inwoonster
Nu Sijgje de Leeuw-de Keijzer op 95 jarige is
overleden, is Neeltje Westerhout-den Besten
de oudste inwoonster die nog zelfstandig in
de Julianastraat woont. Ze is 90 jaar. Direct
gevolgd met 4 dagen verschil door haar
buurvrouw Jans de With-Bronkhorst. Neeltje
hoopt 19 oktober 91 jaar te worden.
Rijk de Water uit de Wilgenlaan is de oudste
mannelijke inwoner met zijn 94 jaar. 27
september hoopt hij 95 te worden.
Wandelen
Ook dit jaar heeft Theo Vuurens de vierdaagse
van Nijmegen gelopen. 30 km, wat hij lopen
mag gezien zijn leeftijd, vond hij ook nu te
kort en hij liep dagelijks 50 km. Ja en nu is
het plan om op vrijdagavond 24 september de

Kennedymars te lopen. Dit is zelfs 80 km en
deze afstand moeten ze in 20 uur afleggen.
Zou Theo als een soort ‘teckeltje’ terugkomen
zaterdag, zouden z’n benen zover afgesleten
zijn?
Theo heeft nu 20 keer de vierdaagse in Nijmegen
gelopen, maar je hebt altijd baas boven baas:
voor Anne-Marie Veens uit de Eiberhof was het
al de 39ste keer dat ze meeliep. Elke dag 40
km als vrouw zijnde, wie doet haar dit na?
Bouwplan
Ze kwamen een treurig bericht brengen: alle
moeite en pogingen om het bouwplan op het
terrein van Piet ten Brink (HOVO) gewijzigd
te krijgen, zodat het bij het dorp past, zijn
tevergeefs geweest. Binnenkort verrijzen de
eerste flats op ons dorp. Een bijzonder dorp
blijft het, we zijn dan het enige kleine “dorpje”
in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard met
flats.

Seizoensafsluiting Damesgym
juni 2009

Bikker

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

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

ACTIVITEITENKALENDER
september
29 september

20:00 uur

Informatie-avond WMO in het Partycentrum, DVS

oktober
13 oktober
20 oktober

19.30 uur
19.45 uur

21 oktober

20.00 uur

Ouderenkontakt-avond met zeemanskoor ‘Bestervaer’ in het Partycentrum
Blijspel ‘Hoog bezoek in het klooster’ in het Partycentrum,
organisatie: Passage
Dialezing ‘Heerlijk Grieks fotoavontuur’ in De Schaapskooi,
organisatie: Natuur- en Vogelwacht
Speculaasverkoop t.b.v. Sinterklaasfeest, Activiteitencommissie DVS
Rookworstenactie, Hersteld Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

25 t/m 30 oktober
27 oktober
27 oktober
november
1 november

20.00 uur

4 november

20.00 uur

4 november
6 november
18 november

20.00 uur

20 november

14:00 uur

24 november

Bijbelquiz avn het Nederlands Bijbel Genootschap in De Lichtkring,
organisatie: Gereformeerde Kerk
Dialezing ‘Krugerpark’ in De Schaapskooi,
organisatie: Natuur- en Vogelwacht
Start oliebollenactie, Ouderenkontakt
Verkoopmiddag Ouderenkontakt, Partycentrum
Dialezing ‘ De Labradorstroming’ in De Schaapskooi,
organisatie: Natuur- en Vogelwacht
Intocht Sinterklaas, start bovenaan de tunnel kruising Julianastraat/Overheicop
Oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

december
15 december

Knutselmiddag, Activiteitencommissie DVS

