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Badmintonvereniging
Els Middelkoop

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

642198

643669
642228

Buurtbus “De Linge”
W. Slob, contactpersoon

06-53550858

CBS ‘Ichthus’, locatie Regenboog 641990
Hans van Snippenberg, directeur

Hervormde gemeente
ds. R.R. Eisinga
W. de Jong, scriba
Jan Meerkerk, jeugdvereniging

642572
641817
642121

Damesgymnastiek
Ina den Hartog

Marktcomité
Arie den Besten, marktmeester

641297

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

641201

Noach School
Kees de Korte, directeur

642171
848617

641852

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Jan van Tilburg, voorzitter
641438
Gera de Jong, secretaris
642182
Mario Swaanen, penningmeester
524002
Geuf Middelkoop
641758
Edwin en Evelien ’t Lam
643413
Moniek van Rossem
06-30363300
Activiteitencommissie
Carolien Burggraaf
Claudine Liefhebber
Mario/Liesbeth Swaanen-Visser
Leontine Verkerk

569789
524002
642495

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden
Commissie Groen & Verkeer
Geuf Middelkoop

641758

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan
642430
G.K. de Jong-Bronkhorst, scriba
641738
EHBO Schoonrewoerd
Jan Haag, voorzitter
Gert Pluimers, secretaris

599459
616228

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Jan van Tilburg jr., voorzitter
06-38591406
José Brouwer, secretaris
642681
Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Marian van Es, contactpersoon

641566

Passage
Rika de With–Alting

617323

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
Elly Boogert
Ma-di-do-vr, van 9.00 tot 12.00 uur

519372

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd
078-6303000
SIA Wandelsportvereniging
Cobie van Klei

642472

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer zevenentachtig
Allereerst willen we u allemaal heel erg bedanken
voor alle giften tijdens onze klepperronde. We
kregen weer hartverwarmende complimenten
over ons blad, vele gevulde enveloppen en
bijdragen via onze rekening. De klepperronde
heeft dit jaar 3602 euro opgebracht. Daarmee
kunnen we zeker weer een jaar vooruit.
Nogmaals: heel hartelijk dank!
Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten
koud en mistig. Een groot contrast met de
stukken die we in Klepper 87 aan u kunnen
presenteren. Daar wordt juist een helder beeld
gegeven vol warmte en betrokkenheid. Leest
u vooral het artikel van onze wijkagent. Zijn
praktische adviezen voor de donkere dagen
zijn eenvoudig toepasbaar en kunnen u en
hem veel rust geven.
Geen mistige onduidelijkheid in onze Klepper.
Onze dorpsgenoot Jan Schuitemaker wordt
scherp getekend in de rubriek ‘Vijftig vragen’. De
scholen geven inzicht in hun werkzaamheden
en ambities. De Dorpsvereniging heeft samen

INHOUD
50 vragen: Jan Schuitemaker
60 jaar organist: dhr E. Spronk
Activiteitenkalender
Burgerlijke stand
Collecte Prinses Beatrixfonds
De Diefdijk
De hei was dit jaar weer paarser dan
voorgaande jaren
DVS Nieuws
Fotoboek Schoonrewoerd 188-1980
Hertenkamp
Ichthusschool ‘De Regenboog’
Jubileum 100 jaar Noachschool
Kerstmarkt Gerefomeerde Kerk
Kinderhoekje
Leven met straling
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden
Nieuws van de Hervormde Gemeente
Nieuws van Mariska
Noachschool
Oranjevereniging
Pagina 16±: Christiaan den Braber
Passage Kerstavond
Politie ZHZ
Projectkoor Kerstsamenkomst
Roemenië
Sinterklaas-intocht
Smash bouwt sportief feestje
Stichting Ouderenkonkakt
Tienerdagboek: Leon den Hartog
Wandelen in de herfst
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met de afgevaardigden van de gemeente
Leerdam tijdens de Wijkschouw klip en klaar
aangegeven wat er verbeterd en veranderd
hoort te worden in ons dorp. Lees in ‘Nieuws
van de dorpsvereniging’ hoe het afgelopen is
met die klussen.
De Klepper staat voor betrokkenheid bij elkaar.
Dat horen we als we langs de deuren gaan
tijdens de Klepperronde en dat zien we aan
de inzendingen die we ontvangen. Mariska
van Dijk heeft veel betrokkenheid en warmte
uit Schoonrewoerd ontvangen en wil ons daar
erg voor bedanken. Warmte en betrokkenheid
klinken ook door in de inzendingen van de
kerken. Er komt weer een Kerstsamenkomst
van de Hervormde en de Gereformeerde kerk
SAMEN. In de toren van de Hervormde kerk
wordt een Winterproeverij georganiseerd.
In De Lichtkring van de Gereformeerde kerk
kunt u een voorpresentatie van het fotoboek
SCHOONREWOERD 1880-1980 bezichtigen.
En in de Rommelschuur vindt de traditionele
kerstmarkt plaats. Allemaal activiteiten voor
iedereen. Hoe warm kan het zijn op een dorp?
n deze Klepper worden drie jubilea gemeld:
het 100-jarig bestaan van Noachschool
straks in juni en het 20-jarig jubileum
van volleybalvereniging Smash afgelopen
september en het 60-jarig jubileum van een
organist. Ook van die warme momenten
waarbij je terugkijkt in de geschiedenis, die
soms wat schimmig is en blijft, maar daarom
extra interessant is.
Met meneer Bikker reizen we naar Roemenië
en fietsen we over de hei. Ook in zijn bijdragen
staan contrasten centraal: arm en rijk, veilig
en onveilig, jong en oud, vroeger en nu. Het
zijn de klassieke thema’s van het einde van
het jaar.
We hopen dat u weer erg geniet van deze
Klepper. De feestdagen komen er aan. We
wensen u toe: een veilige en warme plek
tussen mensen van alle leeftijden met goede
herinneringen aan vroeger en een heldere blik
op vandaag; dat is echte rijkdom.
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 88 is vrijdag 14 januari 2011.
Klepper 88 zal rond 4 februari worden
bezorgd.

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

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

Sinterklaas-intocht in Schoonrewoerd
20 november 2010. Bovenaan de tunnel,
een prachtige dag, een schitterend
voertuig met veel pieten, alleen was er
één probleem. Sinterklaas was er niet!
Zoals vaak in de hectische tijd rondom
Sinterklaas was er het één en ander verkeerd
gegaan. Sinterklaas was rechtstreeks naar de
speeltuin in west gegaan om deze te openen.
De speeltuin heeft de afgelopen tijd allerlei
nieuwe toestellen gekregen en er is met man
en macht gewerkt om deze te plaatsen en alles
te betegelen.
In de tussentijd waren de toeschouwers en de
pieten nog steeds Sinterklaas kwijt. Gelukkig
stonden er 4 “uitkijk”-pieten op het dak van
het dorpshuis. Sinterklaas hadden ze nog
niet gezien. Zij hadden de rode telefoon van
Sinterklaas bij zich. Na wat gebel werd snel
duidelijk dat Sinterklaas al
in de speeltuin was samen
met zijn hoofd-piet.
Alle kinderen, papa’s en
mama’s, opa’s en oma’s
gingen samen met de
pieten naar de speeltuin en
vonden daar Sinterklaas
en de hoofdpiet. Ook
het
fanfare-korps
van
DES uit Everdingen was
al aanwezig en netjes
opgesteld in formatie.
Nu
iedereen
elkaar
weer
gevonden
had,
konden
de
officiële
feestelijkheden beginnen.
Nadat Sinterklaas een lint
doorgeknipt had bij het
grootste toestel, was de
speeltuin officieel geopend.
Maar hiermee was het nog
niet gedaan. Er was een
bordje geplaatst aan de
rand van de speeltuin in
het midden van het plein.
Er zat een deken omheen.
Sinterklaas vroeg aan Theo
Vuurens om naar voren
te komen om de deken
eraf te halen en het bord
zichtbaar te maken. Tot

is iedereen naar het dorpshuis gekomen
voor de feestelijkheden, knutselactiviteiten,
accordeonmuziek en natuurlijk het uitdelen
van de kado’s.

Theo’s verbazing was het plein omgedoopt tot
het “Theo Vuurens Plein”. Sinterklaas vertelde
dat Theo een enorme bijdrage had geleverd aan
het tot stand komen van de nieuwe speeltuin.
Daarnaast heeft Theo nog vele andere dingen
gedaan voor het dorp. En daarom vonden de
Sint en de Dorpsvereniging dat Theo deze eer
verdiend heeft.
Na de opening is Sinterklaas rondgereden op
de achterbak van een pick-up gevolgd door
vele kinderen en volwassenen. Na de rondgang

Al met al een zeer geslaagde middag, die niet
mogelijk geweest was zonder de sponsoren en
vrijwilligers. Daarom willen wij via deze weg
de volgende mensen en bedrijven bedanken:
Alle
vrijwilligers
die
geholpen
hebben
met de speculaasverkoop, Party Centrum
Schoonrewoerd (dak en onderdak), Theo
Vuurens (verkeersregelaar), DES Everdingen
(muzikale omlijsting), Grard-Jan en Gerrie
Visser (voorbereidingen en voorbereidingslokatie), Klaas Boot (straatnaambordje), Ad
en Tineke’s Dagwinkel (Pepernoten enzo),
Sinterklaas en de Pieten (kado’s en inzet),
Johan van den Berg (begeleiding van de
Sinterklaasliedjes met accordeon), de speeltuin
commissie van de Dorpsvereniging (versiering
speeltuin), Daan Visser (beschikbaar stellen
van de pick-up), AGC en de Jeugdcentrale
van de Gereformeerde kerk (megafoons). En
natuurlijk alle ouders en kinderen die meeliepen
en aanwezig waren in het Partycentrum.
Tot volgend jaar,
Carolien Burggraaf, Leontine Verkerk, Claudina
Liefhebber, Mario en Liesbeth Swaanen
Activiteitencommissie DVS

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

Fotoboek
Schoonrewoerd
1880-1980
Het boek
Een aantal jaar hebben we hard en enthousiast
gewerkt aan bovengenoemd fotoboek met
begeleidende tekst. Jaren waarin we een grote
hoeveelheid waardevol materiaal verzameld
hebben. Het boek beslaat een periode van
de geschiedenis waarin in relatief korte tijd
ongekend veel veranderd is qua kleding,
arbeidsomstandigheden,
huisvesting
enz.
Dankzij alle Schoonrewoerders
die hun privéfoto’s afgestaan en
hun persoonlijke levensverhalen
verteld hebben, is het een uniek
document geworden.

dit verandert de kostprijs en vanzelfsprekend
ook de verkoopprijs. Als uiterste prijs voor
het boek hebben we nu € 37,50 in gedachten,
een prijs die in verhouding staat tot wat u er
voor krijgt. De kostprijs is dan echter bij lange
na nog niet gedekt en daarom zijn er diverse
acties bedacht om het tekort aan te vullen.
De verkoop van de foto’s van de expositie
zal hiervan het begin zijn. Heel hartelijk bij
u aanbevolen is de aanwezige ‘giftenpot’.
Daarnaast kan iedereen het boek sponsoren.
Zijn/haar naam of bedrijfsnaam wordt
natuurlijk (desgewenst) in het boek afgedrukt.
Van eventueel noodzakelijke vervolgacties
wordt u op de hoogte gehouden.

Schoonrewoerd 1880-1980 is
een uitgave van de Historische
Vereniging Leerdam en verschijnt
als deel 7 in de ‘Historische Reeks
Leerdam’.
Foto expositie
Vrijdag 10 december van 19.0022.00
uur
en
zaterdag
11
december van 14.00-18.00 uur
nodigen we iedereen uit kennis
te komen maken met dit boek. In
‘De Lichtkring’, de aanbouw van de
gereformeerde kerk, Dorpsstraat
48, presenteren we dan een aantal uitvergrote
foto’s uit het boek. De expositie is voor ‘ras’
en ‘oud’ Schoonrewoerders natuurlijk ook een
leuke mogelijkheid herinneringen op te halen,
voor ‘import’ een ideale manier om kennis te
maken met het dorp (zoals het was) waarin
ze wonen en voor alle (ex) bewoners een
gelegenheid elkaar te ontmoeten!
Tijdens de expositie wordt u koffie en thee
aangeboden door de Historische Vereniging.
De prijs
Bij de eerste intekenformulieren is er
uitgegaan van een boek van 250 pagina’s,
gedrukt in zwart/wit en met een voorlopige
prijs van omstreeks € 29,50. Er is echter
zoveel materiaal verzameld dat er is besloten
het boek uit te breiden tot 350 bladzijden.
Omdat de kwaliteit en authenticiteit van de
foto’s voor een groot deel verloren gaan bij
een zwart/wit druk hebben wij de wens het
boek te laten drukken in full colour. Maar…

Mede door deze onvoorziene, maar belangrijke
veranderingen zal het boek overigens , in plaats
van medio november 2010, pas in maart/ april
2011 verschijnen.
Intekenen
Hoe meer exemplaren van het boek
Schoonrewoerd
1880-1980
gedrukt
worden, des te goedkoper kan het worden.
Het is daarom belangrijk te weten hoeveel
mensen het boek willen kopen. Bij bakker
Van Klei, slager Molenaar, fruithandel Van
Buuren, dagwinkel Ad en Tineke de Jong, De
Fruitschuur, café ‘De Zwaan’ en bij de foto
expositie liggen intekenformulieren om het te
kunnen bestellen.
U kunt ook intekenen bij:
• Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26, tel.:
0345 641758, e-mail: trudi.middelkoop@
gmail.com
• Jan van Frankenhuyzen, Dorpsstraat 23,

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

tel. : 0345 642486. e-mail: jvf@planet.nl
• Aartje Rijneveld, Overheicop 34, tel.: 0345
641270
• Erik van Merkerk,
Schaikseweg 87, tel.:
0345 643225, e-mail: evanmerkerk@
solcon.nl
en tenslotte via de winkel op de website van
de Historische Vereniging Leerdam www.
historischeverenigingleerdam.nl of via het
secretariaat van de Historische Vereniging, de
heer J.J. Braam, Onega 21, 4141 MR Leerdam,
tel.: 0345 613683

Beste inwoner van Schoonrewoerd,
Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken
zien wij een toename van met name woningen auto-inbraken. Ook komt het momenteel
steeds vaker voor dat criminelen de landelijke
gebieden opzoeken om hun slag te slaan. Dit
gebeurt ook steeds vaker gewoon overdag. In
de steden en woonwijken kom je niet overal
even gemakkelijk binnen. In de dorpen en
op het platteland zijn de mensen over het
algemeen wat minder argwanend, staan ramen
en deuren open en voelt men zich erg veilig.
Werkwijze
Opvallend is dat er momenteel wordt
ingebroken door middel van het boren van
gaatjes in ramen en kozijnen. Met een stukje
ijzerdraad of pin wordt dan de knip of grendel
teruggeduwd. De woning wordt stilletjes
doorzocht en als men autosleutels vindt, wordt
de auto ook meegenomen.
De criminelen rijden een erf, pad of oprit op en
kijken of er iemand is. Men voelt aan deuren,
gaat naar binnen en breekt in. Dit gebeurt ook
gewoon op klaarlichte dag.
Verklein de kans op inbraak
Uit onderzoek blijkt dat de inschatting of de
woning gemakkelijk te kraken is, een belangrijk
criterium is voor inbrekers. Een woning die
voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen loopt 90% minder kans op
inbraak.

Zorg dat u deze maatregelen niet pas neemt
wanneer u de dupe bent geworden!
Bij het beveiligen van woningen spelen zowel
technische maatregelen als het gedrag van
bewoners een grote rol. Goedgekeurd hangen sluitwerk op ramen en deuren verkleint
de kans op inbraak aanzienlijk. Ook buren
op elkaars huis laten passen en de post laten
opruimen zijn effectieve maatregelen. Het is
belangrijk de woning een bewoonde indruk te
geven. Kijk op www.politiekeurmerk.nl.
Zorg er voor dat waardevolle papieren en
autosleutels niet zo maar voor het grijpen liggen.
Monteer eventueel raamhefboompjes en ander
sluitwerk dat afsluitbaar is en dus niet op
deze manier is te manipuleren. Laat ook geen
belangrijke bescheiden of goederen in uw
(bestel) auto achter.
Melden helpt!
De politie doet er alles aan om de dader(s) te
achterhalen, maar wil ook voorkomen dat u
een eventueel volgend slachtoffer wordt.
Meldingen van verdachte situaties, informatie
over vluchtroutes, en (kleding)signalementen
zijn voor de politie van groot belang bij het
opsporen en aanhouden van verdachten.
Aarzel niet, maar bel bij verdachte situaties
altijd 1-1-2. Blijf alert, noteer kentekens van
verdachte voertuigen, signalementen van
verdachte personen en andere bijzonderheden.
Heeft u belangrijke informatie voor de politie,
maar wilt u dit liever anoniem melden?
Bel dan de anonieme tiplijn M. via het
telefoonnummer 0800-7000.
Heeft u vragen, neem gerust contact op met
uw wijkagent.
Met vriendelijke groet,
Elroy Asmus,
Wijkagent Schoonrewoerd.

advies – levering – verhuur – service – reparatie – laswerk – vca keuring
Onderhoudsbeurten
Het zaagseizoen is weer begonnen. Laat daarom
uw kettingzaag controleren voor uw veiligheid en het behoud
van de machine.

Maak alvast telefonisch of online een afspraak voor de jaarlijkse
onderhoudsbeurt van uw grasmaaier en uw eventuele andere
machines. Speciaal hiervoor kunt u gebruik maken van onze
gratis haal- en brengservice.

Schaikseweg 82a 4143HH Leerdam – 0345-642164 – 06-23801414
Openingstijden: ma/wo/do 18.45–21.45, di/vr 8.00- 18.00, za 8.00-17.00

www.gengtuinenparkmachines.nl

Natuur- &
Vogelwacht ‘De
Vijfheerenlanden’
De wind rukt aan de blaadjes en de takken van
de bomen. Prachtig gekleurde bladeren die
zorgen voor een goudgele laan bij ons aan het
Kortgerecht. Het is volop herfst, het seizoen
van de appel- en perenoogst, het noten rapen
en paddestoelen bewonderen. De tijd is weer
om en de kachel aan, tijd voor dialezingen,
voor elkaar verhalen vertellen, voor boeken
lezen en nagenieten van de zomeravonturen.
In De Schaapskooi vindt u gezelligheid. Kom
naar de donderdagavonden en kijk mee naar
prachtige foto’s en beluister gepassioneerde
verhalen.

de Gans te zien in De Schaapskooi. Aart
maakt wonderlijke compilaties van foto’s. Hij
omschrijft het zelf als: “niet bestaande of
zelfs onbestaanbare situaties geloofwaardig af
beelden.” Zeer de moeite waard.
Tenslotte: Sint Nicolaas staat voor de deur en
de kerstdagen. Voor leuke, originele, duurzame
en mooie cadeaus kunt u terecht bij de Groene
Winkel in De Schaapskooi.
Jolanda Lemcke

Hertenkamp
Zoals de meeste waarschijnlijk al gezien
hebben, zijn er nieuwe dieren in het hertenkamp
gekomen.

2 december komen Anko en René de Graaf
met een serie die getiteld is: Radio Kootwijk,
van zendstation naar natuurgebied. Beide
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en daarmee
betrokken bij de zomerse inventarisaties in
de boswachterij Kootwijk. Ook helpen zij
in de winter mee aan het in stand houden
van natuurgebieden door grove dennen te
verwijderen en stukken af te plaggen. Het
gebied rond radio Kootwijk kennen zij dus heel
goed en ze laten u daarin graag delen.
16 december gaan we echt de winter in met
Hans Nooitgedagt. De serie die Hans toont
heet: “De betovering van Het Noorden.” Aan
boord van een Russisch expeditieschip varen
we met Hans naar de fascinerende wereld
van Oost-Groenland en door het pakijs rond
Spitsbergen. De tocht voert ons verder langs
het noordelijke Japan en Lapland. Beelden van
wolven, beren, elanden, Japanse Kraanvogels,
ijsberen met jongen en natuurlijk prachtige
landschappen. Wie weet gaat het die avond wel
– net als in de serie- net voor het slapengaan
zachtjes sneeuwen…
30 december sluiten we het jaar af met Henk
Tromp, lid van onze eigen vereniging, maar
ook van het Natuurfotografengilde. Een avond
met dhr. Tromp staat voor: klasse fotowerk en
een goed verhaal. We gaan met hem mee naar
de Algarve, aan de zuidkust van Portugal.
In de maanden november en december is
de tentoonstelling van het werk van Aart

Schapen & herten
Eerst kwamen er drie kameroen schapen bij.
Het zijn een moederschaap met dochter en
een mannetje.
Om steeds weer nieuw bloed onder de herten
te krijgen moet weleens geruild worden. Zo
zijn er een nieuwe hertenbok gekomen en 2
nieuwe vrouwtjes.
We hopen natuurlijk dat hier weer jonge hertjes
bij geboren zullen worden. Maar dat gaat niet
altijd goed, soms zijn er problemen.
Fijn dat de dieren gevoerd worden als u naar
ze komt kijken maar... Opgelet !
Als u de dieren brood wilt geven, let er dan
op dat dit niet beschimmeld is. En let zeker
met plastic zakken op dat zij niet over het gaas
vallen, maar deponeer ze in de vuilnisbak. We
hopen op uw medewerking.
Groeten van de Hertenkampbeheerders.

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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1.Naam:
Christiaan den Braber
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Leeftijd: 18 jaar
Broers/Zussen: 1 Broer Ronnie
Hobby‛s: Voetballen en uitgaan
School, opleiding: Da Vinci College,
Bedrijfsadministratie
Leukste vak op school: De pauze
Ik heb een hekel aan: Mensen die hun
afspraken niet nakomen
Mijn favoriete sport: Voetbal
Ik kan geen dag zonder: Mijn Ipod
Ik lust geen: Bruine Bonen
Ik ben gek op: Pizza
Ik word kwaad als: iets maar niet wil lukken
Een slechte eigenschap van mezelf: Slecht
tegen mij verlies kunnen
Mijn favoriete vakantie: Turkije
Mijn favoriete muziek: Hardstyle
Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
Het leukste in het dorp:

60 JAAR ORGANIST
Tijdens de kerkdienst van zondag 7 november
werd in de Gereformeerde Kerk stilgestaan bij
het 60-jarig jubileum van de organist:
dhr. E. Spronk.
In de hartverwarmende toespraak die werd
uitgesproken bij het overhandigen van
bloemen en een origineel cadeau, werd dhr.
Spronk getekend als een zeer betrokken lid
van de gemeenschap.
De heer Spronk kreeg kaarten voor een bezoek
aan een concert aangeboden. Een avond
genieten van muziek, zonder die muziek te
hoeven maken. Tenslotte zong de gemeente
dhr. Spronk toe met psalm 150. In dit lied
worden de instrumenten waarop het orgel haar
klanken bouwt nadrukkelijk genoemd.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst werd
dhr. Spronk door velen gefeliciteerd met zijn
behaalde jubileum en bedankt voor zoveel
jaren prachtig spel.

Schoonrewoerdse markt
18. Dit wil ik worden: Geen idee
19. Dit moet anders in het dorp: Betere hangplekken voor de jeugd
20. Tip voor jongeren: Doe wat je leuk vindt
21. Volgende vragen aan: Maik ten Caat

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.
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Stichting
Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
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Op 13 oktober mochten wij onze voorjaarsavond
houden.
Zeemanskoor
“Bestevaer”
uit
Giessenburg verzorgde voor ons de avond.
Onder het genot van een kopje koffie en in
de pauze een borreltje of wat fris brachten zij
allerlei zeemansliedjes ten gehore. Dan kom je
er pas achter hoeveel liedjes er zijn die over
de zee gaan. We mogen terugkijken op een
geslaagde avond.
Volop bezig met de voorbereidingen voor de
verkoopmiddag van 6 november werden we
opgeschrikt door het plotseling overlijden van
de heer Wout Speijer. Wij als bestuur wensen
Bets en haar familie veel sterkte toe. We
hebben besloten de verkoop uit te stellen tot
een nader te bepalen datum.
11 november was de laatste open eettafel van
dit jaar. De maand december slaan we over;
het is dan vaak al druk genoeg.
Op 5 januari 2011 is er weer de jaarlijkse
Nieuwjaars bijeenkomst om elkaar het
allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar
met aansluitend een heerlijk diner. Iedereen
van 60 jaar en ouder wordt hiervoor persoonlijk
uitgenodigd. Heeft u nog nooit een uitnodiging
gehad, laat het ons dan even weten. Wij hopen
velen van u te mogen ontmoeten.
Wij wensen u goede kerstdagen en een gezond
2011.
Met vriendelijke groet,
Ouderenkontakt

Collecte Prinses Beatrixfonds
Van 12 t/m 18 september j.l. was de jaarlijkse
collecte voor het Prinses Beatrixfonds weer.
De collecte heeft € 584,92 opgebracht.
Hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft
bijgedragen en aan onze collectanten
Petra den Braber

Leon den Hartog
Op 29 oktober zijn we met HSSC naar een
wedstrijd van RKC wezen kijken in het
stadion. Alle pupillen van HSSC mochten
mee. We gingen om ’s avonds 6 uur weg uit
Hei- en Boeicop met onze ouders. We waren
best vroeg in Waalwijk en gingen vast op de
tribune zitten. Het duurde heel lang voordat de
wedstrijd begon.
RKC moest spelen tegen Dordrecht. Het stadion
was niet helemaal vol. Het was heel gezellig in
het stadion. We kregen ook nog een frikadel of
een kroket. De wedstrijd was heel spannend.
Al snel na de aftrap scoorde RKC 1-0. Ongeveer
na een half uur scoorde Dordrecht 1-1.
Na de rust scoorde Dordrecht nog een doelpunt.
Dus begonnen we met z’n allen te zingen voor
RKC, maar helaas hielp dit niet. Ze verloren
de wedstrijd met 1-2. Daarna gingen we naar
huis. Het was heel gezellig en we waren best
laat thuis.
Volgende tienerdagboek : Brian Looyen

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

Leven met straling
Straling is altijd om ons heen. Met de
opkomst van onder andere de mobiele
telefoon en draadloos internet is de
hoeveelheid straling om ons heen sterk
toegenomen. Daar merken de meeste
mensen niet direct wat van. “Als straling
te ruiken zou zijn, zoals je bijvoorbeeld
mest kunt ruiken, dan zouden er vele
gebieden in Nederland zijn, waar mensen
niet willen wonen. Zoveel straling is er,”
zegt Hans van Santen.
Ik zit aan tafel op het Hoogeind 2A te Leerdam
samen met Mary van Santen, Floww therapeute,
Dennis Bruggeman en Hans van Santen, beide
Floww biologen. Afgezien van een korte blik
op het internet bij www.levenmetstraling.nl
ben ik onbekend met de Floww producten,
waar Hans, Dennis en Mary dealer van zijn.
Wat moet ik mij voorstellen bij dit gesprek?
Ik heb werkelijk geen idee. Die (bijna) eerste
zin van Hans maakt direct duidelijk waar dat
ongemakkelijke gevoel bij mij ligt: straling is
niet te ruiken, straling kun je ook niet zien.
Veel mensen, waaronder ik, zijn zich dan ook
niet bewust van de aanwezigheid van straling
en al helemaal niet van de invloed van die
straling.
“Want geef het maar toe,” gaat Hans verder:
“wat dacht je toen ik belde voor een interview
over een uitvinding tegen straling?” Ik moet
toegeven dat ik sceptisch was. Natuurlijk
kennen
we
allemaal
de
afschuwelijke
voorbeelden van de ramp in Hiroshima met
straling uit een kernwapen en Tsjernobyl met
radioactieve straling uit een kerncentrale. Maar
om die grote schaal van bedreigende straling
gaat het hier niet, dat heb ik al wel begrepen.
Glimmende staafjes
Hans legt uit: “De straling waar we dagelijks
aan bloot staan door het gebruik van
elektrische apparaten (elektromagnetische
straling), het gebruik van de mobiele telefoon
(GSM-/UMTS straling) en internetgebruik
(WiFi), maar ook straling veroorzaakt door een
waterader onder een gebouw (geopatische
straling) is groter dan mensen zich realiseren.
Zeker mensen die overgevoelig zijn, merken
dat in toenemende mate: (hoofd)pijnklachten,
waarvoor geen duidelijke oorzaak is aan
te wijzen of vermoeidheidsklachten zonder
aanwijsbare bron. Artsen kunnen niets voor je
doen, maar er IS wel wat aan te doen: met de

FLOWW producten.”
Ik betrap mezelf erop dat ik nog steeds wat
glazig kijk als Hans en Dennis de Flowwproducten uitstallen op tafel: glimmende
staafjes metaal van verschillende lengte
en dikte. Er vallen namen als pocketFloww,
homeFloww Set, screenFloww en mobileFloww.
Wat doen de Flowwproducten? Dennis
omschrijft het als volgt: “De Floww producten
maken een beschermend veld in je huis met de
home-set, maar ook om je eigen lichaam heen
met de pocketset, die je meedraagt of tegen de
straling van je mobiel met de mobileFloww die
je op je mobieltje plakt. Het houdt de straling
dus niet tegen, want dan zou je mobiele telefoon
niet meer werken. Het bouwt de straling om.”
In de folder wordt gesproken over: “ Floww
producten zijn gemaakt voor het behoud van
rust en vitaliteit in het lichaam. Gebruikers
voelen zich meer ontspannen, ervaren een
grotere rust of slapen weer goed.”

Floww therapeute
Mary van Santen vult aan: “Als er mensen
komen met klachten en in het gesprek blijkt dat
er vaak al veel is geprobeerd en geïnformeerd
binnen de medische mogelijkheden, bieden
we het volgende aan: ik ga als therapeute het
stralingsgehalte van die persoon meten en

geef hem of haar energetische druppels om
de lichaamscellen tot rust te brengen en het
stralingsniveau naar nul terug te laten lopen.
Dat is op zich uiteraard niet voldoende, want
die straling is opgebouwd en doe je verder
niets dan bouwt die straling zich dus weer
op.” Het dragen van een pocketFloww kan dan
bijvoorbeeld helpen om die nulwaarde vast te
houden.
Mary is Floww therapeute. Van oorsprong
is Mary verpleegkundige en vanuit haar
opleiding en werk dus geïnteresseerd in het
zorgen voor mensen. Later begon zij een
schoonheidssalon, verdiepte ze zich meer in
de natuurgeneeskunde en rondde de opleiding
voor natuurgeneeskundig therapeute af.
Tijdens die opleiding ontmoette Mary de
Brabander Jim Wagenaar. Jim was al lange
tijd bezig met de ontwikkeling van producten
die het woonklimaat konden verbeteren. Voor
die tijd verkocht hij andere producten, die
gebaseerd waren op het bundelen en afvoeren
van de straling naar aarde toe. Maar met
de komst van UMTS-straling (onder andere
voor mobiele telefoons) werkte de kegel niet
voldoende meer. Jim ging op zoek naar een
andere oplossing.
Hij ging daarbij uit van het gegeven: aan
dagelijkse straling is niet te ontkomen in onze
moderne maatschappij. Het is immers niet
reëel dat je alle apparaten de deur uit zou
doen, je mobiel weg zou gooien, de draagbare
huistelefoon weer zou vervangen door een
vast toestel en alle hoogspanningsmasten zou
omzagen. Daarom heeft Jim het op een andere
manier benaderd: niet het weghalen van de
straling, maar het ombuigen van de straling:
van scherpe korte pieken naar vloeiende
golven.
Floww International omschrijft het als:
“Floww producten zijn ontwikkeld op het
principe van resonantie. Een Floww product
bestaat onder andere uit een circuit van
elektronische componenten, dat reageert
op straling afkomstig van een of meerdere
stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon
of een UMTS zendmast. De Floww producten
gaan als het ware met de straling meetrillen,
mee resoneren. Hierdoor creëren de Floww
producten een subtiel, eigen veld dat ‘gevoed’
wordt door die stralingsbronnen.
Dit veld noemen wij het Floww Veld; dit Floww
Veld dient ter compensatie van de mogelijk
schadelijke straling. Met het Floww Veld
willen we de vaak hoekige of geblokte straling

compenseren
golven.”

door

middel

van

vloeiende

Bewijzen dat het werkt
Vaak is het zinvol om de woonomgeving,
de plek waar iemand immers vaak is, te
onderzoeken op stralingsbronnen en van een
FlowwVeld te voorzien. Dat soort metingen
doen Hans en Dennis. Zij zijn beide opgeleid in
Nederland en Oostenrijk tot Flowwbioloog. In
Oostenrijk en Duitsland is Floww International
al bekender. Uiteraard wordt er meer en meer
gezocht naar ‘bewijzen’ dat straling schadelijk
is voor het menselijk lichaam, maar dat is een
moeilijk gebied. “Aantoonbaar maken dat je
van straling ziek wordt, is lastig,” zegt Hans,”
net zoals roken niet automatisch hoeft te leiden
tot longkanker. Toch weten we best dat roken
niet goed voor je is. Denk ook terug aan de tijd
dat van asbest werd ontdekt dat het een heel
schadelijke stof is. Het heeft nog tientallen
jaren geduurd voordat er echt op grote schaal
maatregelen werden getroffen.”
Het verband tussen klachten betreffende
de gezondheid en het wonen onder
hoogspanningsmasten
is
inmiddels
wel
aangetoond. Er ligt een advies van de regering
uit 2005 om geen nieuwe woningen te bouwen
in de buurt van hoogspanningslijnen vanwege
een mogelijk hogere kans op de ontwikkeling
van leukemie bij kinderen door magnetische
golven (bericht van De Pers.nl in verband met
het stilleggen van de bouw van een school bij
een hoogspanningsmast in Helmond.) Op dit
moment zijn het de positieve ervaringen van
mensen die de Floww producten gebruiken, die
het ‘bewijs’ vormen.
Na metingen met speciale apparatuur kunnen
adviezen gegeven worden van heel praktische
aard, bijvoorbeeld: zet de DECT-telefoon
niet naast het hoofdeind van het bed. Zo’n
toestel zendt voortdurend signalen uit naar
het ‘moeder’ toestel en is dus een constante
bron van straling. “ Overigens,” meldt Dennis,”
gaat de markt van fabrikanten zich ook
realiseren dat voortdurend contactzoeken van
bijvoorbeeld telefoons met elkaar niet goed is.
Er is nu een huistelefoonset op de markt met
‘eco en eco plus’ standen.” Maar ook de televisie
op de slaapkamer, de elektrische deken op het
bed, de babyfoon op de babykamer, het zijn
allemaal stralingsbronnen, die slechts ten dele
kunnen worden vermeden.
Een homeFloww set kan dan een oplossing
bieden om de straling die er is om te vormen.

Producten van Floww
Wat als eerste opvalt aan de producten is hun
eenvoud. De pocketFloww is bijvoorbeeld bijna
een klein sieraad met zijn glanzende, metalen
uitstraling en het golvende logo dat bijna als
versiering erin is gegraveerd. De homeFloww
set bestaat uit twee lange metalen buizen
ieder in een pyramidevormig blokje hout
bevestigd. Daar horen drie kleinere buizen bij
die worden gemonteerd op het elektranet, het
waterleidingnet en het verwarmingsnet. Het
zijn beslist geen grote apparaten in huis en
er zijn geen ingrijpende aanpassingen nodig.
Indien nodig plaats je bij het beeldscherm van
de PC of de TV een screenFloww, wederom
klein en sierlijk om te zien.
Hans vertelt: “Het product is in 2000 ontwikkeld
en vanaf 2009 echt in de markt gezet. Het
gaat levenslang mee en heeft geen onderhoud
nodig. We geven 3 tot 4 maanden garantie.
Dat wil zeggen, na drie maanden doen we
weer een meting en is iemand niet tevreden,
dan nemen wij de producten terug en krijgt
men ook keurig zijn geld terug. Tot nog toe
heb ik dat nog niet meegemaakt.”

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen
zijn van de straling om u heen? (gsm, draadloos
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrisch deken,
spaarlampen, magnetron, etc.)
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische
velden en golven schadelijk zijn voor uw lichaam?
Bent u moe of heeft u klachten die een dokter
niet kan verklaren? stralingsbelasting is dan een
mogelijke oorzaak.
Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling
Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web: www.levenmetstraling.nl
Mail: info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

Achter Floww international zit geen indringende
reclamecampagne. De bekendheid loopt
via vakbladen, internet en mond op mond
reclame van tevreden klanten. Maar ook door
gesprekken met artsen en therapeuten. Er lopen
onderzoeken waarvan publicaties in medisch
bladen zullen verschijnen. Op de website
www.theflowwcompany.eu zijn interessante
literatuur, links naar onafhankelijke websites
en praktische tips met betrekking tot straling
en gezondheid te vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met
Hans van Santen
(06-5577 1183),
Dennis Bruggeman (06-1151 3167), of
Mary van Santen
(0345 – 619 080).
Via de mail: info@levenmetstraling.nl, of via
de website: www.levenmetstraling.nl.

Speciale actie voor de lezers van De Klepper!
Deze actie geldt tot 28 februari 2011.
Laat u testen op stralingsbelasting door onze
therapeute. Deze vitaliteitstest nu voor slechts
€ 17,50 (normaliter € 25,00).
Bescherming tegen straling tijdens het telefoneren: 3
stuks mobileFloww € 147,00 nu voor € 119,00. (Veilig
telefonerend het nieuwe jaar in!)
Verder op alle Floww producten 10% korting.

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

Oranjevereniging
Schoonrewoerd
Hallo dorpsgenoten, neem de agenda er maar
bij want we hebben een paar datums om te
onthouden. Lees gauw verder!
Als
eerste
de
LEDENVERGADERING:
op maandag 24 januari hebben wij een
vergadering. Wilt u de boeken inzien of het
verslag lezen van onze activiteiten dit jaar, dan
bent u van harte welkom op Kon. Jullianastraat
12 bij familie de Leeuw. Vanaf 20:00 uur
staat de koffie of thee klaar. Ook als u een
vergadering wilt bijwonen mocht u/jij interesse
hebben voor een bestuursfunctie bent u van
harte welkom!
LAMPIONNENOPTOCHT
Op maandag 31 januari is onze Koningin
jarig. Om dit te vieren is er die avond een
lampionnenoptocht. We verzamelen op de Kon.
Julianastraat bij Het Partycentrum. We starten
om 18:30 uur met de optocht. We hopen op
een mooie, gezellige, verlichte optocht. Dat
wordt het als jullie allemaal mee lopen met
jullie lampion. Mocht je geen lampion hebben
dan kun je bij José Brouwer, Kalverweg 15 een
lampion en een lichtje kopen.
Het einde van de optocht is weer bij Het
Partycentrum waar de koffie, thee, warme
chocolademelk en fris tegen betaling klaar
staat!

van Klei, Patrick van Klei en Sjaak en José
Brouwer. Wij zijn al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor Koninginnedag 2011 en
we hopen op uw steun.

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

Zaterdag 11 december
Van 9.00 uur tot 13.00 uur
“De Rommelschuur”
(Overheicop 1)
Alles wat u voor de kerstsfeer nodig denkt te
hebben is er te koop: kerststukjes, kaarsen,
kerstverlichting, kerstkaarten, kerstboeken en
allerlei leuke kerstartikelen.
Tijdens uw bezoekje kunt u op ons overdekte
en verwarmde terras terecht voor koffie/thee
met cake of gebak. Natuurlijk mogen ook de
erwtensoep, de warme chocolademelk en een
broodje hamburger niet ontbreken.
Bij de kerstboom kunt u meedoen aan een
verloting met mooie prijzen. Er wordt via een
intekenvel een prachtig kerststuk verloot.

VERDER VRAAG IK UW AANDACHT
VOOR HET VOLGENDE!
Vorig jaar waren we regelmatig op zoek naar
bestuursleden. Eigenlijk zijn we dat nog steeds,
want we hebben maar een klein bestuur over.
Toch gaan we nog verder, maar we kunnen
geen leuk programma neerzetten zonder
vrijwilligers!! Want wij kunnen ook maar op
een plaats tegelijk zijn. Elk jaar hebben we
onze pannenkoekenbaksters die vrijwillig
pannenkoeken bakken voor alle kinderen uit
ons dorp. Wij zijn hier erg trots op en blij mee.
Nu zoeken we vrijwilligers die ons kunnen en
willen helpen met andere bezigheden op en
rond Koninginnendag. Zoals het begeleiden
van spelletjes, rond brengen van flyers, klaar
zetten van spullen voor een activiteit enz. We
hopen op uw medewerking en inzet.

De kinderen van de jeugdclubs zullen op
maandagavond 6 december huis aan huis
in het dorp kerststerren te koop aanbieden.
De
buitenwijken
(Kerkweg,
Overheicop,
Overboeicop en Kortgerecht) zullen dinsdag 7
december bezocht worden.

Mocht u interesse hebben laat het even weten
aan Andrea de Leeuw, Jan van Tilburg, Arnold

Onze Rommelschuur is elke tweede en laatste
zaterdag van de maand open.

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

Kerstavond
Op woensdagavond 15 december
komt het
LEGER DES HEILS
voor ons de kerstavond verzorgen.
Er is muziek en gesproken woord.
Plaats Partycentrum
Aanvang 19.45u
Toegang is gratis
Collecte voor het Leger des Heils
Gasten zijn welkom
Het bestuur van Passage
wenst iedereen zegenrijke feestdagen

JUBILEUM
100 JAAR
NOACHSCHOOL
Volgend jaar hopen we het 100-jarig bestaan
van de Noachschool te vieren. Dit zal zijn van
D.V. 6 t/m 11 juni 2011. We zijn al druk bezig
om er een echte feestweek van te maken. Met
als hoogtepunt de reünie op 6 juni 2011. Zet
deze datum alvast in uw/jouw agenda, want
hier moet u/jij bij zijn.
Heeft u nog (oude) foto’s en weet u nog leuke
anekdotes over uw schooltijd, laat het ons
weten via de site www.noachschool.nl of bel
even met school (642171).
Op de site van de school vindt u onder het
tabblad ‘100 jaar Noachschool’ meer informatie
en kunt u zich opgeven voor de reünie.
Ook vindt u daar een link naar de speciaal
aangemaakte Hyves-pagina. We zullen u op
de hoogte houden via de Klepper en via de
website van de Noachschool.
Commissie “100 jaar Noachschool”

SMASH
BOUWT
SPORTIEF
FEESTJE
Volleybalvereniging Smash vierde in september
haar twintigjarig jubileum.
Op vrijdag 1 oktober jl. hebben zij dit jubileum
samen met andere verenigingen gevierd door
een Jubileumtoernooi te organiseren in De
Schildkamp te Asperen. Teams uit de wijde
omgeving namen hieraan deel, in totaal 14
ploegen. Het was een zeer geslaagd en gezellig
toernooi, uiteindelijke winnaar was het team
van DAVO uit Dalem. De 2e plaats ging naar
Wik/Univé uit Groot Ammers/Nieuwpoort, de
3e plaats was voor De Meteoor uit Gorinchem
en 4e werd het team van SVZ 2 uit Zijderveld.
Smash is een kleine volleybalvereniging
voor zowel dames als heren die wekelijks
op de donderdagavonden traint in sportzaal
‘De Copper’ te Hei- en Boeicop. Ook worden
er wedstrijden gespeeld in de recreantencompetitie van de NEVOBO, deze wedstrijden
zijn meestal op doordeweekse avonden.
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom.
Ben je geïnteresseerd, kom dan gerust eens
vrijblijvend op een trainingsavond langs
(20:00-21:30 uur).
Voor nadere informatie kan men terecht bij:
Gera de Jong
Masada 4, 4145 ND Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-642182

De hei was dit jaar weer
paarser dan voorgaande jaren
Traditiegetrouw hebben we eind augustus
weer een fietstocht over de hei gemaakt.
De hei bloeide weer mooier en paarser dan
voorheen. Meestal gingen we twee keer, één
keer in ’t Gooi en één keer over de Ginkelse
hei, bij voorkeur als de oud-strijders met hun
parachute vanuit een vliegtuig sprongen en op
de hei landden.

gaan nog een keer naar die plaatsen waar
we vroeger met de S.I.A.-kinderen ook
kwamen, ze staan in hoofdzaak op zandgrond.
Deze paddenstoelen hebben een bijzondere
aantrekkingskracht, verleden jaar zagen we
veel kinderen die er foto’s van maakten. Ja,
als je nu dan een bericht van de S.I.A. leest,
is het voor mij onbegrijpelijk dat de leiding
van de S.I.A. geen groepje kinderen meer bij
elkaar kan krijgen om te lopen of te fietsen
langs die paddenstoelen, of over de bloeiende
hei, in de lente langs de bloembollenvelden, of
nu met flinke wind langs het strand waar de
schuimvlokken om je oren vliegen, we hebben
het nog op een 8 mm filmpje staan met een
groep van de S.I.A.
Dit doen we al 20 à 25 jaar, nee, wat zeg ik, al
veel langer, we hebben nog foto’s waar Siena
den Besten met een grote groep kinderen van
de S.I.A. op staan, en van Job en Berta van
Toor en Bram Bogerd, en ga zo maar door. We
hadden toen nog een lange aanhanger achter
de bus, waar 40 fietsen op konden staan.
Weemoed
Nu we ouder geworden zijn, kunnen we alleen
nog maar met een beetje weemoed aan die
tijd terugdenken. Het fietsen over de hei,
met kinderen was het vaak meer crossen dan
fietsen, maar ja, zelfs nu kon ik de verleiding
niet weerstaan, wel tegen de wil van m’n vrouw,
om zo’n paadje wat heel geen fietspaadje is
door een bos met boomwortels eroverheen,
een echt crosspaadje, nog eens te “fietsen”
crossen.
Paddenstoelen
Verleden jaar zagen we ook daar nog
paddenstoelen, rood met witte stippen
(vliegenzwam). Het was nu nog te vroeg
in het jaar, ze waren er nog niet. Maar we

IJsbaan
Ook las ik dat de ijsbaan in Utrecht weer open
is. Voorheen kochten we een groepskaart voor
kinderen tot 12 jaar, al waren er enkele wat
ouder, daar werd niet moeilijk over gedaan,

we betaalden net als de scholen niet veel voor
zo’n groepskaart. Dit kon ook bij het zwembad
in Nieuwegein. Nu praat ik wel over 20 à 25
jaar geleden. Als ik het goed begrepen heb,
loopt het oud papier potje met geld nu over,
dus er is geld genoeg in kas, maar ze kunnen
de kinderen nergens meer warm voor krijgen,
zodat ze nu maar stoppen met oud papier
ophalen.

Geboren
15 september
Hanna (Martha Johanna)
Dochter van Gerbrand en Arja de Jong,
zusje van Marien, Corine, Joanne, Arjette

De jongens gaan voetballen, maar ik kan niet
geloven dat die meisjes van de basisschool
de hele zaterdag computerspelletjes zitten te
doen of op internet zitten te kijken. Het zijn
toch niet allemaal watjes. In die tijd kregen we
altijd twee VW-busjes vol kinderen, een grote
groep meisjes van de basisschool uit Heicop,
dit heb ik al eens eerder geschreven die waren
voor alles in wat je ook organiseerde. Ook met
trektochten was zeker de helft uit Heicop.
Schoonrewoerdse meisjes zijn toch niet banger,
het zijn toch ook geen watjes? Nee toch!!
Bikker

Burgerlijke
stand
Overleden
30
september
Bastiaan v.d. Zande,
in de leeftijd van 76 jaar. Gewoond hebbend aan
de Diefdijk, de laatste jaren in het Koninging
Emmahuis in Leerdam
11
oktober
Cornelis
de
Keyzer,
in de leeftijd van 62 jaar. Gewoond hebbend
Kon. Wilhelminastraat 20
2 november Ewoud (Wout) Speijer,
in de leeftijd van 59 jaar, gewoond hebbend
Kortgerecht 15
9 november Geertruida (Trui) de JongWesterhout, op de leeftijd van 90 jaar,
gewoond hebbend Beatrixstraat 6, laatste
jaren Huis ter Leede.
13 november Cor Brouwer, op de leeftijd van
85 jaar, gewoond hebbend Overboeicop 53.

15 september
Senna
Dochter van Danny
zusje van Keano

en

Natasja

Kool,

23 september
Maria Eggelina
Dochter van Marten en Lianne van der MeulenVink, zusje van Roos en Jasmijn

Vertrokken / Verhuisd
- Erik Vuurens van Overheicop 1 naar
Nieuwegein
- Harry Godtschalk van Hazenblok 6 naar
Leerdam
- Diana Vuurens van Masada 13 naar
Gorinchem
- Ronald Bruggraaf van Masada 5 naar
Leerdam
- Sandra ten Caat van Julianastraat 1 naar
Overheicop 1
- Anja van Weverwijk van Brinkstraat 1
naar Leerdam
- Gijs Versluis en zijn vrouw van Overboeicop
8 naar Huis ter Leede in Leerdam
- Peter en Corrie Stappershoef van Kon.
Wilhelminastraat 14 naar Meerkerk

Getrouwd
30 september
Liza (Elizabeth)
Dochter en zusje van familie van den Berg

12 november
Wilco de With (Hoogeind, Leerdam) en
Agnieta Vernooij (Acquoyseweg, Acquoy).
Zij gaan wonen op Masada 5.

11 oktober
Anouk
Dochter van Corné en Natasja Brouwer

Bikker

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

1. Naam: Jan Schuitemaker

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Adres: Dorpsstraat 30.
Geboortedatum: 3 maart 1960.
Geboorteplaats: Maassluis.
Beroep: loopbaanadviseur/coach/trainer
(zelfstandig ondernemer, The Careercoach).
Getrouwd met: Annemie.
Kinderen: 1 zoon Bob (13 jaar) en twee
dochters Puck (11 jaar) en Noor (8 jaar).
Huisdieren: veel; 2 honden, 1 pony, 2
poezen, 2 konijnen, 3 cavia’s en een
onbekend aantal vissen.
Hobby’s: lezen, internetten, en (binnenkort) rijden met mijn oude Landrover.
Leuk in je werk: helpen van mensen die
geen leuk werk doen, eerst analyseren en
vervolgens brainstormen wat ze wel leuk
vinden en mensen in beweging krijgen om
die leuke baan te gaan vinden.
Iets wat je vervelend vindt aan je werk: ik
kan niets bedenken, ik heb het prima naar
mijn zin.
Lievelingsmuziek:
Bruce
Springsteen,
Rolling Stones, Nederlandstalige popmu-

ziek, maar ook jazz en klassiek.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind je
leuk/interessant:
actualiteitenprogramma’s (bijv. Pauw en Witteman) maar ook
woonprogramma’s en reisprogramma’s.
14. Favoriete lectuur/boeken: detectives (nu
vooral Scandinavische, bijv de trilogie van
Stieg Larsson vind ik erg goed) en ook
vakliteratuur op het gebied van loopbaanadvisering, coaching en talentontwikkeling.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: ik ben
sinds de zomer weer begonnen met golf. Ik
heb mijn GVB maar nog geen handicap…
en het is erg leuk dit nu met mijn zoon Bob
te doen die deze zomer ook zijn GVB heeft
gehaald!
16. Lievelingseten: vis en Italiaans eten, maar
ik kan ook prima genieten van wild en als
de kinderen naar De Zwaan/De Hoek willen
ga ik graag mee…
17. Mooiste auto: mijn Landrover; ik heb in
september een Landrover Defender 110
Stationwagon (uit 1984) gekocht, die ligt
op dit moment (eind oktober) helemaal
uit elkaar en wordt vanaf begin november
weer helemaal opgebouwd. Leuk om mee
te gaan rijden, trials te gaan doen, maar
ook als ‘trekker’ voor de trailer.
18. Mooiste/leukste vakantieland: qua warmte
en lekker eten absoluut Italië, qua sfeer en
om met de Landrover te rijden Engeland/
Schotland.
19. Favoriete vakantiebesteding: lekker lezen,
uit eten en stadjes bekijken/terrasje zitten.
20. Wat vind je van politiek: erg interessant
(ik heb vroeger Bestuurskunde gestudeerd
en daar wel een tik/voorliefde voor politiek
aan overgehouden), maar mis soms het
pragmatisme, het gewoon doen. Prima om
over een aantal zaken te praten, maar we
moeten wel naar een oplossing toewerken.
21. Welke krant lees je en waarom juist deze:
Algemeen Dagblad voor het regionale
nieuws (maar ik vond het oude Utrechts
Nieuwsblad beter) en het Financieel
Dagblad voor het economische nieuws,
achtergrondinformatie en informatie over
de bedrijven waar ik voor werk.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtgekomen: 5 jaar geleden waren we op zoek
naar een groter huis, een huis met praktijkruimte (voor het bedrijf van Annemie)
aan huis. We waren al een tijd op zoek
toen we via funda.nl ons huis in Schoonrewoerd tegenkwamen en ik was meteen
verkocht. Schoonrewoerd is een heel mooi
dorp (horen we ook veel van onze klanten)
en ligt prima centraal in Nederland.
23. Wat doe je/beteken je voor Schoonrewoerd: nog niet zoveel, probeer wel vaak
op de bijeenkomsten van de Dorpsvergadering te zijn en zit sinds kort in de
Ledenraad van de Rabobank Vijfheerenlanden.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: waar
ons huis staat, uitzicht op de Hervormde
Kerk met het kerkplein.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: lelijk
nergens, minder mooi het beginstukje van
Overheicop.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een goede
boekhandel.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: erg mooi dorp,
en prima voorzieningen (school, winkels,
café)!
28. Wat vind je vervelend en waarom: het
duurt wel even voor je een echte Schoonrewoerder bent geworden…
29. Waar ben je trots op: trots op mijn vrouw,
mooie en geweldige moeder en ook prima
zakenvrouw, mijn kinderen die het goed
doen op school en met sport, en ook wel
trots op mijzelf dat ik, sinds in 2008 voor
mijzelf ben begonnen, in 2 jaar tijd een
goed lopend bedrijf heb opgebouwd.
30. Waar heb je spijt van: moeilijk vraag, zou
ik zo niet weten.
31. Wie bewonder je het meest en waarom:
mensen die keuzes durven maken die
goed bij hun passen, en die gaan voor hun
passie!
32. Wat is je hartenwens en waarom: gelukkig
en gezond blijven met mijn gezin en
vrienden.
33. Voor het laatst gehuild: op de begrafenis
van mijn vader.
34. Leukste jeugdherinnering: studententijd,
veel plezier gehad en lekker gestudeerd.
35. Droomvakantie: wereldreis van 1 jaar met
het gezin, veel zien maar ook heerlijk af
en toe een paar dagen bij het zwembad/
strand…
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Nelson
Mandela; ik ben ooit in Zuid-Afrika op
Robbeneiland geweest waar hij lange

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

tijd in de gevangenis heeft moeten doorbrengen. Ik vind het geweldig hoe die
man in zijn gevangenisperiode altijd een
doel voor ogen heeft gehouden en daar
anderen (mede politiekgevangenen) les
heeft gegeven.
Waar maak je je boos over: gebrek aan
respect voor anderen, gebrek aan vriendelijkheid. Ik vind dat je anderen de ruimte
moet geven, laat anderen toch lekker hun
eigen ding doen en stop met roddelen
daarover…
Waar ben je blij mee: als ik mijn klanten
goed heb kunnen helpen en zij op een voor
hen betere werkplek zijn terechtgekomen.
Waar heb je moeite mee: kortzichtigheid,
zaken vanuit 1 punt bekijken.
Welke hoop koester je: dat iedereen prettig
met elkaar omgaat en mensen weer meer
kunnen genieten van het goede van het
leven.
Goede eigenschap: positief ingesteld,
kansen zien, aan verbeteringen willen
meewerken.
Slechte eigenschap: (soms) ongeduldig,
kan niet goed omgaan met onterechte
kritiek.
Waar voel je je het meest bij betrokken:
bij mijn gezin.
Waar maak je je het meest zorgen over:
de toenemende wereldbevolking; het
wordt allemaal erg vol op onze planeet en
de onrust/onvrede die dat met zich mee
brengt.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: blijven werken (is veel te leuk) en
een gedeelte aan een goed doel schenken.
Gouden tip voor de Klepper: heb ik niet…
prima blad en wordt bij ons thuis (zodra die
op de deurmat valt) meteen door iedereen
gelezen.
Complimenten!
Doorgaan,
misschien nog vaker verschijnen?
Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: niets dat ik weet,
laat ze maar vragen als ze iets speciaals
willen weten…
Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn: het
(veel) te hard rijden door de Dorpsstraat
(laat ze maar flitspalen bij ons voor de deur
zetten, van harte welkom!) en zorgen dat
we via Monumentenzorg regelen dat we
ons dorp (qua bebouwing) kunnen houden
zoals het is!
Vraag van Enzo Panella: ik ben benieuwd
welke tips jij hebt bij de aanschaf van

een klassieke auto en waar je achteraf
(kosten)technisch tegenaan bent gelopen.
Tips voor de aanschaf: bepaal eerst
erg goed welk type auto je wilt (uitvoering, bouwjaar, motor, etc), zoek lang op
bijvoorbeeld Marktplaats om een beeld te
krijgen van ‘normale’ prijzen, reserveer
geld voor (extra) onderhoud (het valt altijd
tegen) en zorg dat je iemand hebt die een
technische keuring kan doen en de restauratie professioneel uitvoert; bespaar niet
op onderdelen, zorg dat je lekker en veilig
kan rijden!
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Geuf Middelkoop
(de beste buurman die je kan hebben!)
Welke vraag moeten wij van jou aan deze
persoon stellen: wat is jouw visie op/wens
voor de toekomst van Schoonrewoerd voor
wat betreft uitbreiding van het dorp en
natuuronderhoud?

PROJECTKOOR
KERSTSAMENKOMST
Op vrijdag 24 december vindt in de
Hervormde Kerk van Schoonrewoerd de
jaarlijkse
kerstsamenkomst
plaats.
Een
echte SAMENkomst, want deze avond is een
gezamenlijk initiatief van de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Kerk. Het Christelijk
gemengd
koor
‘Zout’
geeft
muzikale
ondersteuning.
Net als voorgaande jaren biedt dit koor aan
belangstellenden de gelegenheid mee te doen
tijdens de repetitieavonden om uiteindelijk op 24
december als projectkoor de kerstsamenkomst
op te luisteren. Als u mee wilt doen in het
projectkoor kunt u zich opgeven bij Johan van
Keulen (0345- 642068) of bij Jipkje Stravers
(0345-641929) en moet u de repetitieavonden
bezoeken welke zijn op: maandagavond vanaf
19.30 uur: 22 en 29 november, 6, 13 en 20
december in De Lichtkring. Deelname aan het
projectkoor kost 10 euro.
Zowel voor het projectkoor als voor de
kerstsamenkomst wordt u hierbij van harte
uitgenodigd. De kerstsamenkomst op vrijdag
24 december begint om 21.30 uur in de
Hervormde Kerk.

NIEUWS VAN DE
Dorpsvereniging

W.M.O-avond
Deze avond is op 29 september j.l. geweest en
we kunnen zeggen dat het zeer geslaagd was.
De opkomst in het dorpshuis was erg goed. De
sprekers en spreeksters hadden allen een goed
en begrijpelijk verhaal.
Voor problemen met gezondheid, hulpmiddelen,
etc. kan men terecht bij het W.M.O-loket van
de gemeente Leerdam of bij Mantelzorg.
Speeltuin
In speeltuin West (Wilhelminastraat) zijn alle
oude speeltoestellen verwijderd en vervangen
door splinternieuwe toestellen. Voor deze
vernieuwing, die voortkwam uit het nieuwe
speeltuinbeleid van de gemeente, was een
bedrag van €32.000 beschikbaar gesteld. Dit is
een groot bedrag, maar daar staat tegenover
dat de veiligheidseisen zeer streng zijn. De
€32.000 is helemaal aan toestellen besteed.
Als de leverancier de toestellen had geplaatst,
was er €12.000 minder te besteden geweest
aan speeltoestellen. Maar gelukkig, de mensen
van de speeltuincommissie en hele handige
vrijwilligers hebben het grondwerk, zandkruien,
betegelen, etc. allemaal zelf ter hand genomen
en perfect uitgevoerd. Allen die hier aan
meegewerkt hebben: zeer hartelijk dank voor
de inzet! Wij hopen op veel speelplezier voor
de kinderen. De speeltuin wordt 20 november
officieel geopend.
Convenant
Er is een nieuw convenant voor wijk- en
buurtbeheer. Dit was eerst een overeenkomst
tussen de wijk- en dorpsraden van de
gemeente. Dit is nu uitgebreid met de politie
en Kleurrijk Wonen. Deze twee zullen voortaan
ook aanwezig zijn bij de schouw en het
vragenuurtje.
Het lijkt mij best goed om ook deze instanties
rechtstreeks aan te kunnen spreken.
Ooievaarszoom
Op 21 oktober is hierover in het dorpshuis
een inloop informatieavond geweest. Er was
behoorlijk veel belangstelling voor. Het totale
plan zag er goed uit. De prijzen voor de
goedkoopste huizen waren best pittig.
Wij hopen op een aanpassing van de prijs. Wij
denken dat het geheel de leefbaarheid van
Schoonrewoerd zal verhogen.

Wijkschouw
In De Klepper van juni 2010 (85) stond het
verslag van het vragenuurtje van 27 mei
2010. Op donderdagmorgen 16 september
j.l. was de jaarlijkse wijkschouw gepland met
als aandachtspunten o.a. de opmerkingen
die gemaakt zijn tijdens het vragenuurtje. Bij
deze wijkschouw waren afgevaardigden van
de gemeente Leerdam en de Dorpsvereniging
Schoonrewoerd aanwezig. Per fiets hebben
we een rondje door het dorp gemaakt en de
aandachtspunten ter plekke bekeken. We zijn
begonnen met de situatie op de begraafplaats
te bekijken. Hiervoor hadden wij ook Aafje de
Kruijk uitgenodigd. Vervolgens zijn we langs de
aula, het Wilgenlaantje, de Pr. Beatrixstraat,
de Kon. Julianastraat, de Steenovenweg, de
Dorpsstraat, de Eiberhof, Speeltuin Oost,
Kerkeland, de Masada, de Kerkweg en terug via
de Dorpsstraat gefietst. Bij de aandachtspunten
zijn we steeds gestopt en zo kon de gemeente
Leerdam deze punten noteren.
Op donderdag 28 oktober j.l. hebben
we deze wijkschouw geevalueerd met
de gemeente Leerdam en konden wij
zeer
verheugd
concluderen
dat
heel
veel van onze aandachtspunten waren
uitgevoerd. Hieronder volgen er een paar:
Op de hoek Kalverweg/Dorpsstraat is een
kei geplaatst om zo te voorkomen dat op de
punt auto’s geparkeerd worden en het uitzicht
belemmeren.
• In de Kon. Wilhelminastraat/Steenovenweg/
Kon. Julianastraat zijn werkzaamheden
geweest om zowel het trottoir als de straat
tijdelijk te herstellen.
• Voor het Gezondheidscentrum is een bordje
aan de Noorderwoerd geplaatst.
• De hoek Masada/Hazenblok en het perkje
aan de Masada (bij de brievenbus) worden
mogelijk dit jaar nog opnieuw ingericht.
De hegstrook Masada/Hazenblok is alvast
verwijderd zodat het trottoir toegankelijker
is.
• Bij de gemeente Leerdam is een verzoek
gedaan om de bomen op het trottoir
in de Pr. Beatrixstraat (kant van de
bejaardenwoningen) te verwijderen en
nieuwe bomen terug te plaatsen, maar dan
niet meer op het trottoir.
• De middelste rij leilinden aan de Dorpsstraat
(t.h.v. Hovo-terrein) zijn verwijderd en
opnieuw ingericht. Ook de rozenstruiken
zijn gesnoeid.
• Bij het college van B&W is schriftelijk
aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie
in wijk Oost. Ook een uitweg vanaf het

Gezondheidscentrum
direct
naar
de
Kerkweg is een dringend verzoek van de
Dorpsvereniging. We wachten de reactie af.
• De gemeente Leerdam gaat uiteindelijk
toch een elektriciteitskastje plaatsen op
het Kerkplein voor diverse doeleinden/
evenementen.
De
D.V.S.
heeft
het
wijkbudget hiervoor beschikbaar gesteld.
• Door het contact met de kaasfabriek rijden
er toch beduidend minder melkwagens over
de Dorpsstraat.
• De politie gaat meer op snelheid controleren
op de Dorpsstraat. Het blijken veelal
inwoners van Schoonrewoerd te zijn die de
snelheid overtreden.
• Over
de
aandachtspunten
op
de
begraafplaats krijgen wij binnenkort een
brief van de gemeente Leerdam. Deze wordt
ook aan Aafje de Kruijk gestuurd.
Zo ziet u maar dat het vragenuurtje toch zijn
nut heeft en dat er ook daadwerkelijk wat aan
gedaan wordt. Soms hebben acties wat langer
de tijd nodig, maar over het algemeen zijn wij
als D.V.S. heel tevreden met dit resultaat.
Hartelijke groet,
J. van Tilburg, Voorzitter D.V.S.
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Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhoudsbeurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers,
stenenknippers en trilplaten.
Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.
Dealer van:

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

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

volgen. Het nieuwe adres wordt: Koningin
Emmalaan 45, 4141 EA Leerdam.

Geachte lezers,
We zijn op weg naar de laatste maand van
dit kalenderjaar 2010. Zoals gebruikelijk
bereiden we ons voor op de feesten , die we
jaarlijks vieren, op school maar ook thuis. De
gewone schoolactiviteiten gaan echter ook
door. Het leren dient uiteindelijk, of beter
gezegd als eerste centraal te staan. De eerste
rapporten van dit schooljaar zijn ingevuld,
de oudergesprekken op de contactavonden
worden gepland. Zo werken we dag aan dag,
week aan week, en nu ook al maand aan
maand aan de begeleiding en ontwikkeling van
de leerlingen.
Voor sommige ouders en leerlingen begint
nu ook al een nieuwe
fase in die groei naar
volwassenheid:
de
keuze voor een school
na (meestal) acht jaar
basisonderwijs op de
Regenbooglocatie.
De
scholen
in
de
regio
zetten
hun
deuren wijd open voor
kennismakingslessen
en informatieavonden.
De keuze voor een
andere school is al
begonnen.
Met dit inleidend praatje
over andere scholen wil
ik voor een keer ook uw aandacht vragen voor
de nieuwbouw van onze andere locatie: de
Juliana.
Op 9 september was het feest van de 1e paal.
Eindelijk het officiële startmoment van de bouw.
Ook werd de naam van het gehele complex
(de Multi Functionele Accommodatie met “alles
onder één dak” peuteropvang, buitenschoolse
opvang, de school en 30 woningen) bekend
gemaakt: Amaliahof. De vraag is al gesteld:
Gaat prinses Amalia volgend jaar de opening
verrichten?
De verwachting is dat de bouw ongeveer een
jaar duurt. Op de site is een apart onderdeel
van de Nieuwbouw in de maak, waarop we
vooral met foto’s de ontwikkelingen zullen

Op onze Regenboog zijn we bescheiden: er
komt nieuwe dakbedekking en er binnenkort
wordt een groot gedeelte van het plein
gerenoveerd.
In de afgelopen periode zijn er genoeg
activiteiten geweest die we hier in de Klepper
met u willen delen.

Op 3 november deden we weer mee aan
het Nationaal Schoolontbijt. Er stond een
enorm rijk gevulde ontbijttafel klaar, verzorgd
door de Ouderraad. Gezellig met elkaar aan
tafel zitten, deed menigeen meer eten dan
anders gewoonlijk thuis aan de ontbijttafel
Samen ontbijten geeft energie en dat is
broodnodig om goed te kunnen leren!
Donderdagmiddag 7 oktober hebben we met
alle kinderen, meesters en juffen de opening
van de Kinderboekenweek gevierd. Dat
deden we samen met Pippi Langkous en haar
zus Pippi. Zij kwamen ons vertellen over het
thema ‘Kijk es’.
Een boek is leuk om te lezen, maar de plaatjes
erbij maken het verhaal echt af. Daarom stond

er een echte Floddertje op het podium. De
kinderen van groep 1 mochten raden en het
boek in de boekenkast zetten. Daarna kwam
er een verliefde kikker en opeens stond er
nog een heel grote verliefde kikker voor onze
neus. Het bleek dat hij de juffen wel erg leuk
vond. Voor groep 3 kwam er een prinses die
haar sok kwijt was en groep 4 mocht kijken
naar Assepoester met haar prins. Daarna
kwamen er zeven zussen die mooi konden
zingen, met daarbij Kukel. Gelukkig kon groep
5 dat wel raden. Voor groep 6 stond Wout de
Nerflander op het podium. Hij kreeg van Pippi
sterren en stippen. Groep 7 moest extra zijn
best doen. Eerst kwamen alle hoofdrolspelers
van Suske en Wiske op het podium en daarna
kwam Snelle Jelle nog even op visite. Groep
8 kreeg een raadsel van de meesters. Ze
zagen alleen een spijkerbroek. Daarna kwam
er nog een aanwijzing; een kruis. Het bleek
‘Kruistocht in spijkerbroek’ te zijn. Daarna
werd de Zevensprong uitgebeeld door een
paar kleuters.
Van Pippi mogen we meedoen aan een
wedstrijd. Alle kinderen maken een eigen
omslag van een zelf bedacht boek. Op de
achterkant komt een klein verhaaltje waar
het boek over gaat. De donderdagmiddag
erna is er een expositie, waar alle kinderen
langs gaan om dat te beoordelen. Per klas
mogen de kinderen aangeven welke omslag de
mooiste is. Op de omslag staat de naam van
de schrijver niet vermeld, om een zo eerlijk
mogelijke wedstrijd te krijgen. Vrijdagmorgen
volgt de uitslag met de prijsuitreiking. De
kinderen waren erg enthousiast en hebben
veel zin in de Kinderboekenweek
Op vrijdagmorgen 15 oktober steeg de spanning
ten top op de Regenboog. Na de pauze was

de prijsuitreiking van de boekomslagwedstrijd.
Donderdagmiddag lagen alle boekomslagen
per groep uitgestald in de hal. Alle kinderen
mochten individueel aangeven welke omslag ze
van elke groep de mooiste vonden. Er stonden
geen namen op van onze getalenteerde
schrijvers, dus het was geheel onpartijdig.
Gelukkig kwamen Pippi en haar zus Pippi ons
uit de spanning halen. De winnaars:
groep 1 - Lena Schoonhoven
groep 2 - Anne Fleur Vos
groep 3 - Aron Bel
groep 4 - Maud Harlaar
groep 5 - Tim van den Oever
groep 6 - Tim de Keijzer
groep 7 - Timo de Ruiter
groep 8 - Anouk Abbel
De prijswinnaars kregen een boekenbon en
een glas Jip en Janneke champagne. Met z’n
allen zongen we het bekende lied ‘Met z’n
allen’ van Henny Huisman. Er was zelfs een
echte polonaise! Daarna hebben alle kinderen
in de klas nog limonade gedronken en spekkies
gegeten. Alle deelnemers aan de wedstrijd
kregen een mooie boekenlegger. Het was feest
op de Regenboog!

Woensdagmorgen 13 oktober waren er 30
kinderen in het bos te vinden, samen met
papa’s en mama’s en drie juffen. We hebben
met veel plezier mooie dingen gezocht.
Er waren nog veel blaadjes groen, maar
gelukkig waren er ook gele, rode, bruine en
oranje blaadjes. We moesten goed zoeken om
kastanjes te vinden. Soms zaten ze diep in de
modder en moesten we goed ons best doen
om de kastanjes uit de grond te peuteren.
Ook zagen we paddenstoelen en hebben we
gekeken naar verschillende soorten blaadjes
en bomen. Het was weer erg gezellig.

In de Gemeenschappelijke Ruimte van de
school stond in de week voor Dierendag
een boodschappenwagentje. Samen met de
Noachschool en de peuterspeelzaal hebben
we meegedaan aan een actie van Dagwinkel
Ad de Jong voor Dierendag. We verzamelden
diervoeding voor de dieren van het dierenasiel
in Leerdam. Uiteindelijk stonden er zelfs zeven
overvolle wagens, gevuld met pakken, zakjes
of blikken diervoeding.

Vrijdag 1 oktober hebben we met ouders en
kinderen het anker “Dieren” afgesloten. Wat
was het een leuk project! De eerste weken
stonden in het teken van “Dieren van ver”.
Olifanten,
giraffen,
krokodillen,
slangen
en nog meer dieren hebben de kinderen
gemaakt en langzaam veranderde onze klas
in een oerwoud!! Na “Dieren van ver” zijn we
verder gegaan met “Dieren verzorgen”. Sara,
Anne-Fleur, Julian, Pieter en Lena hebben
een spreekbeurt gehouden over hun
lievelingsdier. Voor de ouders was het
wel even schrikken toen ze vrijdag
binnenkwamen in de klas, want alle
kinderen waren als dier geschminkt. Na
het zingen van verschillende beestachtig
leuke liedjes mochten de kinderen de
ouders rondleiden. Een leuke afsluiting
van een geslaagd project.
We eindigen onze bijdrage aan de
Klepper met een inhoudelijk stukje over
onze schoolontwikkeling.
Leerlingenzorg
In voorgaande Kleppers hebben wij u
geïnformeerd over:
• hoe we omgaan met de toetsen van het
leerlingvolgsysteem,
• het opstellen van handelingsplannen
voor leerlingen die net iets meer
zorg nodig hebben door middel van
herhalingsstof of juist verdiepings- en
verrijkingsstof,
• handelingsgericht werken en sociaal–
emotionele vorming
• het leesonderwijs.
In deze Klepper leest u over de
zogenaamde 1-zorgroute.

De 1-zorgroute is een project
vanuit de overheid. Het is gericht
op het verbeteren van de zorg
aan de leerlingen in de school. Op
school zijn wij in het schooljaar
2008/2009 gestart met de invoering
van de 1-zorgroute. Alle collega’s
hebben in dat jaar geleerd om
groepsplannen op te stellen voor het vakgebied
lezen. In het groepsplan worden alle leerlingen
vermeld. Door te observeren, te toetsen en te
praten met de kinderen, de ouders en andere
betrokkenen, proberen de collega’s relevante
en actuele gegevens van alle leerlingen te
verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt
in het plan. In het groepsplan staat wat er in
een periode geleerd gaat worden en hoe dat
gaat gebeuren. Er wordt bekeken waar de
onderwijsbehoeften van de leerlingen liggen.
Dat is de behoefte die een leerling heeft om
te kunnen leren. De ene leerling kan meer
behoefte hebben aan een verlengde (extra)
instructie na de basisinstructie. Een andere
leerling heeft misschien wel meer behoefte
aan een versnelling of verdieping binnen het
programma. Er zijn kinderen met dezelfde
behoefte, deze worden geclusterd in groepen.
Dit staat beschreven in het groepsplan.
Leerlingen hebben vaak niet het hele jaar
dezelfde onderwijsbehoeften. Daarom worden
de leerlingen 3 keer per jaar opnieuw geclusterd
binnen het groepsplan. Als een leerling een
bepaalde periode extra hulp nodig heeft op het
gebied van bijvoorbeeld klok kijken, wil dit niet
zeggen dat dit een geheel schooljaar nodig is.
Het groepsplan vervangt de individuele
handelingsplannen die in het verleden
geschreven werden.
In het schooljaar 2009/2010 zijn we verder
gegaan met het werken en het leren schrijven

van de groepsplannen, gericht op
het vakgebied lezen en rekenen.
Ook zijn we begonnen met het
voeren van groepsbesprekingen.
Groepsbesprekingen
zijn
besprekingen tussen de leerkracht
en de intern begeleider over het
gemaakte groepsplan. Tijdens
een groepsbespreking:
• wordt het vorige groepsplan geëvalueerd,
• wordt gekeken naar de aandachtspunten
voor de hele groep,
• signaleren we leerlingen die extra aandacht
nodig hebben,
• verdiepen we ons in de onderwijsbehoeften
van de leerlingen,
• clusteren we de leerlingen en
• bekijken we welke leerlingen we moeten
aanmelden voor het zorgteam.
Het zorgteam is een team dat bestaat uit de
leerkracht, intern begeleider, RT’er, ambulant
begeleider vanuit het speciaal onderwijs en
een orthopedagoog. Deskundige mensen
met veel kennis met betrekking tot de
ontwikkeling van kinderen. In het zorgteam
kunnen leerlingen worden besproken waan
wie de onderwijsbehoefte onduidelijk is, die
uitvallen op een vakgebied ondanks veel
extra hulp of waarbij er vermoedens zijn van
ernstige problematiek op bijvoorbeeld sociaalemotioneel gebied.
Voordat deze leerlingen worden aangemeld
voor het zorgteam, wordt er altijd eerst
toestemming gevraagd aan u als ouders.
Vanaf schooljaar 2010/2011 hebben wij ook
een handtekening nodig om uw kind te mogen
bespreken in het zorgteam.
namens het Regenboogteam
van de Ichthusschool
Hans van Snippenberg

Dorpsstraat 14, 4145 KC Schoonrewoerd,
T: 0345-641145 | E: kdijkers@planet.nl

Wandelen in de herfst
Herfstwandelingen in onze omgeving, met al
die fruitbomen, grote notenbomen en ruisende
wilgen en populieren zijn werkelijk heerlijk. Er
waren mooie zonnige dagen in oktober, met
bijna geen wind. Je rook de herfst. Het zonlicht
maakte van blad bladgoud. Het ruisen van een
briesje in de drogende bladeren van de populier
klonk als een verre branding van de zee. En
onder de wandelschoenen die knapperige
bladmassa; je moet er wel even in schoppen,
zodat het blad opvliegt en neerdwarrelt. Zo
mooi!
Het landgoed Mariënwaerdt, kortgeleden decor
van de officiële opening van de A2, is juist in de
herfst zo’n heerlijk wandelgebied. We parkeren
de auto bij station Beesd en wandelen in de
richting van de Stapelakker. Het is druk bij het
restaurant de Stapel(b)akker en we weerstaan
de verleiding van koffie en een pannenkoek.
De lucht waar de maan fel schijnt is dreigend
en de donkere regenwolken maken het nog
indrukwekkender. Gaan we deze wandeling
wel redden voor de buien? Een kort rondje
desnoods. We lopen de Notenlaan in. De
meeste walnoten zijn daar wel op. Overdag
wordt er vaak druk geraapt, soms wel door
hele families. Nu in de vroege avond is het stil.
De Notenlaan gaat over in de Biersteeg.
Andere bomen, andere kleuren, geuren en
geluiden. Op de Kruising slaan we links af de
Kloostersteeg in. Aan onze rechterhand ligt het
landhuis Mariënwaerdt, gebouwd omstreeks
1790 op de fundamenten van de vroegere abdij.
Al in de twaalfde eeuw woonden er mensen

op dit landgoed. In 1129 werd het klooster
Mariënwaerdt gesticht door Norbertus van
Gennip. Norbertus was de enige Nederlander
die ooit een kloosterorde heeft gesticht. De
naam Kloostersteeg herinnert nog aan deze
tijd, het kloostergebouw is inmiddels al lang
vergaan en de stenen zijn weer gebruikt voor
de huidige gebouwen.
Er is meer geschiedenis verweven met het
landgoed en de herfsttijd: begin november komt
al jarenlang de Soestdijkse jachtvereniging
met paarden en honden naar Mariënwaerdt
voor de opening van het jachtseizoen: de
Hubertusjacht, een traditie in de herfst.
Hubertus was een jager die leefde in de vroege
middeleeuwen. Op een van zijn tochten op
jacht naar mooi, waardevol wild had Hubertus
een zeer wonderbaarlijke ervaring. Het was op
3 november, Hubertus zwierf door het bos en
zag plots een prachtig hert tussen de bomen
staan. Het dier leek wel licht te geven zo fier
en stralend stond het daar naar Hubertus te
kijken. En tot Hubertus’ stomme verbazing
zag hij tussen het gewei van het hert een
lichtgevend kruis. Hubertus begrijpt dat dit
een teken is: hij stopt met jagen en bekeert
zich. Hij treedt in het klooster en wijdt de rest
van zijn leven aan het geloof.
3 november, de dag dat Hubertus stopte met
jagen, wordt het jachtseizoen in Nederland
juist opgestart met de Hubertusjacht.
Vanavond geen galopperende paarden en
huilende honden. We lopen richting de Linge,

die mooie kronkelige rivier. Links ruisen de
hoge beukenbomen. Rechts is het donker in
het dichter begroeide bos. Middenin dat bos op
een van de hoogste punten van het landgoed
staat de Hooge Schuur. Vroeger een veilige
opslagplek voor hooi en voor het vee als het
water van de Linge buiten zijn oevers trad en
grote stukken onder water liepen. We slaan
rechtsaf de Hooidijk op, een smal en duidelijk
stijgend pad dat leidt naar de Hooge Schuur.
Het uitzicht vanaf de dijk over de rivier naar
de overkant is prachtig, zelfs in het donker.
De maan doet het water oplichten als een
kronkelend lint en de schimmen van hoge
bomen en dicht struikgewas geven diepte aan
het geheel. Donkere silhouettten van koeien
bewegen traag in de uiterwaard, hoewel zijn
het wel koeien? Het verhaal van Hubertus
ligt vers in ons geheugen. Geritsel in het bos
achter ons, ... een hert? Het is te donker, we
zien niets. Geen oplichtende kruisen.
Na de Hooge Schuur daalt het pad weer.
We blijven de Linge volgen en passeren de
veerstoep van het Enspijkse Veer. Dit is een
van de alleroudste pontveren van Nederland.
Er is vanavond geen overvaart mogelijk, wij
hebben ook geen plannen die richting op. Via
de Abelenlaan komen we weer op de Notenlaan
en keren we terug naar de auto. Niets te
vroeg blijkt aldaar, want de herfstregen die
halverwege de Abelenlaan met zachtjes
druppen begon, wordt een stevige bui als wij –
gelukkig - net in de auto zitten.
Hans & Jolanda Lemcke

De Diefdijk
Over het ontstaan van de Diefdijk hebben we
de vorige keer al iets gezegd, als achterkade
van het ontginningsblok van Nieuw Schaik en
Kortgerecht, dat nodig was om Schoonrewoerd
levensvatbaar te maken. Dat er nog een
kerkdorp kon ontstaan, Zijderveld, was
mooi meegenomen. Vanaf 1284 is deze
achterkade opgehoogd en ging dus dienen
als buitenwaterkering. In de eerste plaats
zijn dat de rivierdijken, maar als die in de
Betuwe doorbreken moet de Diefdijk het
ontginningsblok van de Vijfheerenlanden
droog houden. Rond 1450 besliste landsheer
Karel de Stoute van Bourgondië dat ook de
Alblasserwaard mee moest doen de Diefdijk
te onderhouden en zonodig op te hogen. Een
verstandig besluit. De stad Dordrecht had
grote belangen in de Nederwaard. Dit verklaart
de aanwezigheid van het Dordtse huis, juist
daar waar de Diefdijk het zwakst is.
Nu moeten we weten dat de Betuwe afhelt.
Zo ligt Nijmegen 8 meter boven N.A.P. (het
rivierpijl; de stad zelf ligt nog hoger). Tiel ligt
op 4 meter, terwijl het bij ons + 1 meter is en
in Alblasserdam - 3 meter. Breekt er dus een
dijk in de Betuwe door, dan is een dwarsdijk
van groot belang. Al zeven eeuwen heeft de
Diefdijk die taak vervuld. Vele keren stond
het water aan z’n kruin, maar het is ook wel
eens misgegaan. Dan brak de dijk en liep de
streek onder water. Door de sterke stroom
spoelde de ondergrond weg soms wel tot 10
meter diep. Als het water weg was, legde men
de dijk met een boog om het gat heen. Langs
de rivierdijken liggen zo talloze zogenaamde
wielen als herinnering aan zo’n ramp.
De ons zo bekende Schoonrewoerdse Wiel is ook
zo ontstaan. De dijk ligt hier op een zandrug,
die ontstaan is door een rivier in vroegere
eeuwen. Ons rivierenland telt vele van deze
stroomruggen. Bij elke grote overstroming
ontstond weer een nieuwe bedding. De oude
verzandde in de loop van tijd. Op veen zakt
de dijk daarin en fundeert zo zichzelf. Op zand
gebeurt dat niet en breekt de dijk daar eerder.
Dit gebeurde ook hier. De stroomrug, waar ons
dorp op zo’n schone heuvel ligt, had ook haar
ondergang kunnen zijn. Waarschijnlijk lag ze
op haar heuvel toch al veilig al brak de dijk
dichtbij door. Dit is meerdere keren gebeurd.
In de 16e eeuw, soms kort achter elkaar 1565,
1571 en 1673.

In de Betuwe was het dijkonderhoud blijkbaar
ook slecht. We zijn dan in het begin van de
80-jarige oorlog. Onze vrijheidstijd tegen
Spanje in 1574 was wel het allerbangste jaar.
Haarlem was gevallen, Leiden was in beleg. De
hulptroepen van Lodewijk van Nassau waren in
april op de Mokerhei verslagen. In juni kwam
Zaltbommel ook in beleg. In juli stak men de
Waal over en veroverde Asperen en Leerdam.
Gorcum en Dordrecht waren voor de prins.
Culemborg, Vianen en Utrecht waren Spaans.
Onze streek was dus frontgebied.
In juni werden de voornaamste ingezetenen
van de Alblasserwaard bijeen geroepen in de
Augustijner kerk in Dordrecht. De toestand
was hopeloos. Wat te doen? Er waren drie
mogelijkheden: vluchten, maar waar heen,
overgeven aan de Spanjaarden, maar dan
moest men Rooms worden en dat wilde men
niet of het land onder water zetten. Wat mogen
we onze voorzaten met ontroering dankbaar
zijn voor die standvastigheid want dan moest
het land onder water en dat in de zomer. Prins
Willem van Oranje nam in augustus een zelfde
besluit. Om Leiden te ontzetten ging heel
midden Holland tussen Rotterdam, Den Haag en
Gouda onder water. Men had er alles voor over.
Zeker, men won alles maar Leiden is door een
wonder gered. Toen trokken de Spanjaarden
daar weg, maar hier werd het nog benauwder.
Oudewater, Schoonhoven, Krimpen en Buren
werden veroverd. Het was van groot belang
dat het land hier onder water bleef. Daarom
bleef het gat in de Diefdijk open. Elke winter
stroomde het rivierwater erdoor en dat 8
jaar lang. Mede hierdoor is de wiel zo groot
geworden. Toen de Spanjaarden in 1580 uit de
Betuwe weg waren en daar de dijken gemaakt
werden, is ook de Diefdijk gerepareerd. Eerst
nog geprobeerd de wiel buitendijks te houden,
maar het nieuwe dijkje brak door en zo
ontstond het wieltje achter Kees den Besten.
Toen is de dijk aan de andere kant van de wiel
gelegd. Sindsdien is de Diefdijk nooit meer
doorgebroken en restte een schitterend stukje
natuurschoon dat tevens een monument is voor
de vasthoudendheid van ons voorgeslacht. De
streek verarmde zeer, wat begrijpelijk is. Kort
daarna is vooral de Alblasserwaard welvarend
geworden door het verbouwen van hennep,
nodig voor de touwen van schepen.
De Diefdijk is dus nooit meer doorgebroken.
Veel geld moest aangewend worden voor het
onderhoud. Rond 1815 is het groots aangepakt.
De Diefdijk werd 1,5 meter verhoogd tot 6,5

meter en uiteraard verbreed. Gelijktijdig werd
de Meerdijk verhoogd, de Linge met een sluis
afgesloten en een nieuwe dijk aangelegd
achter Asperen en Heukelum tot de Waal toe.
Om bij gevaar materialen en gereedschap bij de
hand te hebben werden op meerdere plaatsen
wachthuizen gebouwd. Zo staat nog steeds bij
de wiel het zogenaamde Dordtse huis, gebouwd
rond 1640 door de Dordtse burgemeester, die
het nuttige met het aangename verenigde.
Behalve als dijkwachthuis, was het een
prachtig buitenhuis. Hij genoot blijkbaar toen
al van de wiel. Tot 1974 waren er kruiwagens,
planken, schoppen en zandzakken in ruime
mate aanwezig. Toen is het verkocht en het
wordt sindsdien bewoond. Het oorspronkelijke
wachthuis is de Kruithof, die er naast staat.
Het voorhuis is van voor 1600. De vroegere
functie is daar nog in te herkennen. In 1817 is
er een stal achter gebouwd. Sindsdien is het
boerderij.
Voor hen die ten westen van de Diefdijk
woonden, was de dijk een zegen. Meestal
bleven hun landerijen droog. Voor hen die ten
oosten van de dijk woonden, was het niet zo.
Ze konden hun water niet meer kwijt. Nou, dat
is dan hun zorg, dacht men hier. De oevers van
de Lek en Linge zijn hoger. Daartussen ligt een
laag gelegen kom. Toen men hier rond 1200
ook ging ontginnen kwamen de moeilijkheden.
De Diefdijk hield hun water tegen. Beusichem
loosde zijn water via de Bisschopsgraaf op de
Linge. Het door Beusichem gestichte plaatsje
Culemborg, dat zich door een wal omringde
om droog te blijven, kocht voor veel geld het
recht om zijn water op de Linge te lozen. Kort
na 1305, toen dit gebeurde, is de 7 kilometer
lange Culemborgse vliet gegraven. Leerdam
was toen ook buitendijks aan het ontginnen
geslagen. Dit moest blijven en zo is het
poldertje Geeren ontstaan dat ten eeuwigen
dage z’n water op die vliet mocht lozen.
Het lage veld van Acquoy was toen nog niet
ontgonnen en diende voor waterlozing voor
polder Beesd. Toen dit ook ontgonnen werd,
loosde Beesd z’n water via een strook land
langs de Acquoyse Meer op polder Rhenoy.
Toen de molens kwamen, kort voor 1500, had
men dit niet meer nodig. De iets hogere Streep
bestaat nog steeds. Het lage strookje langs de
Meer zegt ons dat polder Acquoy ook later nog
hier verplichtingen had. Van het gemaal van
Acquoy is alleen de maalvliet nog zichtbaar.
Duidelijk moge zijn dat het nog bestaande
gemaal, de Oude Horn, het gemaal van polder
Culemborg is. In 1954 zijn alle polders op een
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• Automatisering van deuren
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hoop geveegd en werd tussen het Culemborgse
en het Acquoyse gemaal een nieuw gemaal
gesticht.
Ik meen hiermee voldaan te hebben aan de
vragen die Kees den Besten mij stelde. Is
iemand het er niet mee eens, dan hoor ik
dat gaarne. Geschiedschrijving kan er wel bij
varen!
W. Scherpenzeel

NIEUWS VAN MARISKA
Wat heb ik de afgelopen 2 jaar een gezegende
tijd gehad. Ik heb zoveel geleerd! Het was voor
mij een voorrecht om 1,5 jaar op het schip de
Doulos mee te varen en een half jaar in Turkije
door te brengen. Dit was niet mogelijk geweest
zonder uw ondersteuning. Hetzij door een
financiële bijdrage, door gebed, door kaarten
te sturen, door e-mail of telefoon…
Via dit bericht wil ik u en jou hartelijk bedanken
voor alles wat u/jij de afgelopen 2 jaar voor
mij gedaan hebt. Het zal niet meevallen om
in een aantal woorden samen te vatten wat
ik in Istanbul gedaan heb. Ik wil graag één
hoogtepunt beschrijven.
Reisleider
Ik heb twee weken een team geleid dat bestond
uit 14 mensen van diverse nationaliteiten. Ons
doel was: “De liefde van God te laten zien door
middel van vriendschappen op te bouwen en
te praten met mensen op straat en dvd’s uit
te geven met getuigenissen van mensen die
door een droom tot geloof gekomen zijn. Ons
team heette het ‘Meer dan dromen’ team.
Voordat we weg gingen wisten we niet naar
welke plaatsen we zouden gaan. De begin- en
eindplaats waren bekend, maar niet waar we

de rest van de tijd zouden zijn.
Elke dag leefden we afhankelijk van God
in gebed, “Heere, waar wilt u dat we heen
gaan?” Tijdens deze reis hebben we heel
veel gesprekken met mensen over het geloof
gehad. Veel mensen wilden zoveel meer weten
en we kwamen boeken en dvd’s te kort om
cadeau te geven!
Terug in Nederland en wat nu?
Langzaamaan begin ik weer te wennen aan
ons koude kikkerlandje. Het was voor mij
wel even wennen aan de stille straten van
ons dorpje vergeleken met de straten van de
miljoenenstad. Na een periode van nadenken
en uitrusten heb ik besloten terug te gaan naar
Istanbul voor een jaar en eventueel langer.
Mijn hart ligt in de zending en ik weet dat ik
deze weg moet gaan. Er valt natuurlijk nog veel
meer hierover te vertellen, maar daar houd ik
u graag via mijn nieuwsbrief van op de hoogte.
Ik hoop u in een volgende Klepper meer over
mijn werkzaamheden te vertellen.
Financiën
Ook deze keer hoop ik met de stichting Operatie
Mobilisatie mee te gaan. Het werk dat ik zal
gaan doen is geheel vrijwillig en ik zal zelfs ook
de taal moeten gaan leren. Al met al komt er
veel bij kijken en is er veel geld nodig om terug
te kunnen gaan naar Istanbul.
Per maand is er ca. €1300,- nodig om te
leven in Istanbul. Dit is inclusief reiskosten,
verzekeringen, huisvesting, etc. Als 80% van
dit bedrag aan giften is toegezegd, kan ik
vertrekken. De vertrekdatum wordt bekend
wanneer dit percentage behaald is.
Wilt u financieel een bijdrage geven? Neem
dan, liefst voor 1 december, contact op met:
Erik en Anneke van Merkerk
Schaikseweg 87, 4143HD Leerdam
0345 643225
U kunt zich via hen ook
vrijblijvend aanmelden voor
het ontvangen van mijn
nieuwsbrieven.
Hartelijke groeten van
Mariska van Dijk

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(

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

Noach
school
Het is herfst in Schoonrewoerd. De bomen
zijn na de najaarsstormen al weer kaal en de
kachels op school en bij u thuis branden. Een
gezellige tijd breekt aan. Lekker binnen, kachel
omhoog en ’s avonds de kaarsen aan. Op de
Noachschool hebben we de eerste vakantie van
het schooljaar 2010 – 2011 al achter de rug.
We hebben buiten het ‘gewone’ schoolwerk ook
een aantal speciale dingen gedaan. Daarover
leest u in deze bijdrage. Veel leesplezier.

Nieuwe computers…
ze kunnen gebruikt worden!
Maandenlang zijn we bezig geweest met de
voorbereiding van een nieuw computernetwerk
met bijbehorende computers. De oude
computers ‘liepen echt op hun tandvlees’.
Op vrijdag 15 oktober 2010 zijn de nieuwe
computers in gebruik genomen! We hebben
een schitterend nieuw, snel netwerk en de
nieuwste computers. Het gaat om computers
die een zeer gering stroomverbruik hebben.
Waar de oude computers ruim 200 Watt per uur
verbruikten, verbruiken de nieuwe Zero Clients
maar 12 Watt per uur. Ik hoef u niet te vertellen
dat dit heel veel verschil in stroomverbruik is.
Het is jammer van het geld dat naar de Eneco
gaat, maar ook jammer van de energie. De
energie raakt immers een keer op. Het zou
mooi zijn als we op dezelfde manier kunnen

blijven werken en minder energie hoeven te
verbruiken, want we willen op de Noachschool
verantwoord omgaan met energie!
Voor de zomervakantie hebben we al een
proefopstelling met de nieuwe computers
gemaakt. Na de zomervakantie bleek alles goed
te werken en zijn de resterende computers
binnengekomen. We hebben op school nu 46
computers staan.
Guido Nelissen, de vader van Casper en
David, heeft alle netwerkstekkers aan de
nieuw getrokken netwerkkabels gemaakt.
Een lastige klus! Alle draadjes moeten precies
goed zitten, anders doet de computer niets.
Willem Middag heeft nieuwe goten gemaakt
voor alle 50 netwerkkabels en de kabels
naar de serverruimte getrokken. Zo
bespaarden we duizenden euro’s!
Een heel werk. Zeker ook omdat er
door de kluis geboord moest worden.
Ria, dank voor het extra werk dat
je daardoor hebt gedaan om jouw
school weer op jouw bekende manier
schoon te krijgen. Zo hebben veel
mensen hun steentje bijgedragen en
hun talenten voor de Noachschool
ingezet. De oude computers zijn op
weg naar Roemenië waar ze op een
school nog gebruikt kunnen worden.
Ook onze ICT-er meester Mackay
heeft de afgelopen weken een
TOP-klus verricht. Alle computers
geïnstalleerd en de nieuwe server
geprogrammeerd! Ook hangt er
nu in de computerhal een groot
televisiescherm waarop foto’s te zien
zijn van activiteiten op school. Ouders
kunnen zo ook elke dag meegenieten van wat
er allemaal op de Noachschool gebeurt.
We zijn heel erg trots op het resultaat.
Dankdag op de Noachschool, Nationaal
Schoolontbijt en Actie Schoenmaatje…
Op woensdag 3 november was het in veel kerken
Dankdag. Deze dag willen we als leerkrachten
en leerlingen op school ook vieren. Met elkaar
staan we stil bij wat de Heere God ons in de
afgelopen periode allemaal heeft gegeven:
Gezondheid, zin om naar school te gaan, de
mogelijkheid om onze talenten verder te
ontwikkelen, nieuwe juffen en meesters, een
mooie (van binnen en buiten) geschilderde
school, digi-borden en samen groeien in geloof.
In de afgelopen tijd zijn er veel mooie dingen
gebeurd waar we voor kunnen danken. Toch
zijn er ook in veel gezinnen zorgen en is er

verdriet geweest vanwege ziekte en sterven.
Daarom was het goed dat we met de leerlingen
en leerkrachten op een ‘apart-gezet-moment’
de Heere God om hulp mogen vragen.
We gebruiken de map van de HGJB voor de
invulling van Dank- en Biddag. Het thema
van de HGJB was ‘Dankdag is vieren!’ Ook
voor deze dankdag kregen alle leerlingen het
dagboekje mee om thuis te lezen. Zo hadden
we een brug tussen school en gezin.
De morgen startte met het Nationale
Schoolontbijt. In de gang van school werd
een heel lange tafel neergezet waaraan alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 (door elkaar)
zaten. Zo konden de groten de kleintjes
een beetje helpen en kregen we gezellige
gesprekken. Er waren heerlijke bruine en witte
bollen en krentenbollen, vlokken, pindakaas,
jam en kaas. De leerlingen van groep 2 aten
met elkaar in de klas. Fijn om met elkaar te
mogen starten met een heerlijk ontbijt! Dank
aan bakker Bram van Klei voor de heerlijke
broodjes!
Om de dankdag nog iets extra’s te geven wilden
we ook iets voor andere kinderen doen. Daarom
zijn we juist op deze dankdag begonnen met
het jaarlijkse project Actie Schoenmaatjes.
Alle kinderen mogen een schoenendoos vullen
met spullen die niet voor alle kinderen op de
wereld gewoon zijn: bijvoorbeeld potloden,
schriften, tandpasta en een tandenborstel.
De kinderen mogen ook iets van zichzelf in de

doos doen zoals een knuffel of klein speelgoed.
Zo gebruikt de Heere God ons om vanuit onze
dankbaarheid om te zien naar onze naaste. De
actie is nog niet afgelopen, maar de gang vult
zich alweer met een ‘berg’ schoenendozen. Ik
ga er dus vanuit dat de actie ook dit jaar weer
een groot succes wordt!
Jubileum 100 jaar Noachschool
Volgend jaar hopen we het 100-jarig bestaan
van de Noachschool te vieren. Dit zal zijn van
D.V. 6 t/m 11 juni 2011. We zijn als commissie
al druk bezig om er een echte feestweek van
te maken met als hoogtepunt een reünie op 6
juni 2011. Zet deze datum alvast in de agenda,
want dit mag u niet missen!
Heeft u nog (oude) schoolfoto’s en weet u nog
leuke anekdotes over uw schooltijd? Laat het
ons weten via de site www.noachschool.nl
of bel even met school (642171). We zullen
u via de Klepper en via de website van de
Noachschool op de hoogte houden.
Anno 2010 kun je, als je veel mensen wilt
bereiken, natuurlijk ook niet zonder een Hyvespagina. Op www.noachschoonrewoerd.hyves.
nl vindt u informatie, updates en foto’s. We
hebben inmiddels al meer dan 100 leden! Word
ook lid en blijf op de hoogte van de vorderingen
van de feestweek! Ook op de vernieuwde
internetsite www.noachschool.nl vindt u onder
het tabblad ‘100 jaar Noachschool’ informatie
over de jubileumweek. U kunt zich daar ook
alvast opgeven voor de reünie.

Leerlingaantal op 1 oktober 2010
De 1-oktobertelling is voor basisscholen een
belangrijke datum. De bekostiging wordt
dan namelijk vastgesteld voor het volgende
schooljaar. We zijn erg dankbaar dat we ook dit
jaar 128 leerlingen hadden op 1 oktober! Net
zoveel als vorig jaar en 17 meer dan in 2008.
Voor volgend jaar verwachten we een daling
omdat er in 2007 weinig kinderen geboren zijn!
Telefoonboeken inleveren op school
In samenwerking met de Dagmarkt van
Ad en Tineke gaan we in november oude
telefoonboeken sparen. Wij zijn de enige
school in de wijde omtrek die is uitgeloot
om met deze actie mee doen! Voor ieder
ingezameld telefoonboek krijgt de school €
0,20 om aan boeken te besteden. Levert u
de telefoonboeken dus in bij leerlingen van
school of bel ons even, dan komen we ze bij
u ophalen.
Onze Noachschool staat bekend
om de zorg die we bieden aan onze
leerlingen. Graag willen we het in
deze Klepper aan u als lezer nog eens
vertellen.
Kinderen zijn onze zorg.
Ons motto is: Zorg voor iedereen
Alle kinderen hebben van alles nodig. Eten,
kleding, een dak boven hun hoofd, mensen
die van hen houden en de mogelijkheid kennis
en vaardigheden te verwerven. Vooral in dat
laatste willen wij een bijdrage leveren. In die zin
zijn alle leerlingen zorgleerlingen. De één heeft
moeilijke leerstof nodig, de ander minimale
leerstof. De één moet geprikkeld worden, de
ander afgeremd. Alle kinderen hebben speciale
onderwijsbehoeften. We zoeken daarnaar en
proberen er vervolgens in te voorzien….
We leren de kinderen vanuit de Bijbel de Heere
(beter) te leren kennen. Ook dat is zorg!
Om de onderwijsbehoeften van de leerlingen te
vinden is er een heel systeem van signaleren
en observeren. Ook gesprekken met leerlingen
en ouders zijn een belangrijke bron om de
leerlingen in beeld te brengen. Ouders weten
wat er bij een kind leeft en wat de (on)
mogelijkheden zijn. De echte deskundige is
eigenlijk het kind zelf. Al is het voor een jong
kind lastig onder woorden te brengen wat er
nodig is om hen te helpen.
LOVS
We hebben op de Noachschool een toetsysteem;

Het Leerling- en OnderwijsVolgSysteem van
Cito. (LOVS) We toetsen daarmee twee keer
per jaar de leerlingen in alle groepen met
genormeerde toetsen. Dat betekent dat de
resultaten vergeleken worden met een heel
groot aantal leerlingen in Nederland. Daarmee
krijgen we een betrouwbaar beeld van het
niveau van de leerlingen op de Noachschool.
We hebben al een aantal jaren de Entreetoets
in groep 7 afgenomen en sinds afgelopen
schooljaar nemen we ook in groep 5 en 6 de
entreetoets af. Voor groep 3 en 4 is er geen
entreetoets, maar zijn er wel eindtoetsen
per vak. De resultaten worden in het LOVS
ingevoerd en geven een doorgaande lijn in de
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.
De eindtoets basisonderwijs in groep 8 is de
laatste toets. We hebben de leerlingen dan
cognitief gezien goed in beeld.
Ontwikkelingsleerlijnen
Bij de kleuters worden naast het
afnemen van de LOVS-toetsen Taal
voor kleuters en Rekenen voor kleuters
ook de ontwikkelingsleerlijnen in
kaart gebracht. Daarmee zien we
wat er nodig is om te voorkomen dat
leerlingen achterblijven.
Sociaal emotionele observatie
Twee keer per jaar wordt er voor alle
kinderen een observatielijst ingevuld, waarin
werkhouding, motivatie en sociale vaardigheden van de leerlingen aan de orde komen.
Daarmee hebben we de leerlingen sociaal
emotioneel goed in beeld.
Zorgteam
Sinds we bij het huidige samenwerkingsverband
aangesloten zijn, kunnen we gebruik maken
van de deskundigheid die daar aanwezig is. We
hebben een Zorgteam gevormd met daarin:
een orthopedagoog, Ambulant Begeleider van
SBO-school “De Burcht”, Intern Begeleider
Janneke den Hertog en de leerkracht van de te
bespreken leerling.
Dit team bespreekt 5 keer per jaar kinderen
waarbij we extra deskundigheid nodig hebben.
Als een kind ingebracht wordt in het Zorgteam,
wordt dat met de ouders overlegd en vragen we
schriftelijk toestemming. Wanneer het nodig
is worden in dat Zorgteam ook de logopedist,
fysiotherapeut, externe onderzoeker of andere
deskundigen uitgenodigd.
Als we nauwkeurig in beeld hebben wat er
nodig is voor een leerling gaan we daarmee
aan het werk. Er wordt een groepsplan

gemaakt waarmee we werken. We werken
handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we:
• voor iedere leerling doelen stellen,
• aangeven hoe we die doelen willen bereiken,
• en wat er nodig is om die doelen te behalen.
Dat kan voor (groepjes) leerlingen verschillend
zijn. De begaafde leerlingen hebben iets anders
nodig dan de leerlingen die de minimumstof
aangeboden krijgen. Zij gaan ook één keer
per week naar de Dolfijngroep voor moeilijker
werk, dat hen uit moet dagen zich echt in te
zetten om op hun niveau iets te presteren. Dan
blijft er nog (een beperkt) aantal leerlingen
over die een apart handelingsplan krijgen.
Onder andere leerlingen die voor één of meer
vakken volgens een eigen leerlijn werken. Zo
willen we alle leerlingen de zorg geven die
nodig is.
Namens alle collega’s wens ik u fijne en
goede feestdagen toe en nodig ik u allen uit
voor onze kerstviering in de dorpskerk van
Schoonrewoerd op D.V. 16 december om
19.00 uur.
Hartelijke groeten,
Kees de Korte,
directeur Noachschool

Nieuws
van de
Hervormde
Gemeente
Binnenwerk van de kerk
Regelmatig ontvangt u een nieuwsbrief met
informatie over het binnenwerk van de kerk,
afgekort BWK. Zoals u wellicht hebt gelezen
hebben we plannen gemaakt om het interieur
van het kerkgebouw grondig aan te pakken.
Ondertussen zijn we druk bezig met het
voorbereiden en het maken van plannen.
Vele gesprekken en vergaderingen zijn er al
aan gewijd. Daarnaast, dat zult u begrijpen is
hiervoor (veel) geld nodig. Met het oprichten
van BWK hebben we de fondsenwerving (geld
/ subsidies enz.) in beweging gebracht en zijn
er al tal van activiteiten uitgevoerd.
Naast geldwerving en misschien wel op de
eerste plaats staan mensen centraal binnen
BWK. Mensen die gezamenlijk de kerkelijke
gemeente vormen, maar juist ook mensen

die daar geen deel van uitmaken, willen we
betrekken bij de activiteiten. Om zo te laten
zien, aangespoord vanuit het Woord van God,
wat de inhoud van gemeente zijn is.
Gods reddende liefde in Jezus Christus delen
met mensen om ons heen. We willen anderen
laten ontdekken hoe geweldig het is als je Hem
mag kennen. We zijn dan ook ontzettend blij
dat we op tal van activiteiten ook velen van u
hebben mogen ontmoeten.
Winterproeverij
Op DV 17 december nodigen we u allen uit, en
dan met nadruk op allen, groot en klein, jong
en oud, dorpsgenoten en ook als je van buiten
komt. We zetten de deuren van ons kerkgebouw
wijd open. Tijdens deze openstelling heeft
u volop de gelegenheid om nader kennis te
maken met onze plannen.
Maar dat niet alleen, niet voor niets hebben we
deze activiteit de Winterproeverij genoemd.
U bent in de gelegenheid om speciaal
geselecteerde wijnen, bijpassende kaassoorten en diverse warme gerechten te
proeven of een heerlijk kopje koffie of thee
naar keuze te drinken. En dat op een heel
bijzondere plaats. Nee, niet in het kerkgebouw
maar voor deze bijzondere gelegenheid zal de
aloude toren haar schatten laten zien.
Onder de toren, en op de 1e verdieping zullen
de wijnen en kazen worden gepresenteerd.
Genietend en proevend van kaas, wijn, brood
enzovoort kunt u de oude historie van deze
markante toren ruiken en proeven.
Waar eens het gevanghok was, waar door
kosters eeuwenlang aan de klokken is gebeierd
waarvan de sporen nog zichtbaar zijn, kunt u
kennis maken met Franse wijnen en kazen,
Italiaanse broden en nog veel meer. En niet
alleen proeven maar ook kennis maken met
de oorsprong en achtergronden van deze
producten.
Ook wanneer u niet van wijn e.d. houdt maar
wel kennis wilt maken met onze plannen,
de toren wilt bekijken, eens op het orgel wil
spelen of gewoon stil wil genieten van jongeren
die zingen. Zorg dat u er bent. We zetten de
deur open vanaf 17.00uur.
Wie eens bij ons wil eten kan tijdens de
proeverij tegen een kleine vergoeding een
heerlijke maaltijd nuttigen met keuze uit
diverse soepen, Hongaarse goulash of oma’s
stoofpotje. En nog veel meer.
Kom gewoon eens langs, want er is nog Meer
te proeven.

Roemenië
We zijn begin oktober weer naar Roemenië
geweest. Hoewel we aanzienlijk minder
kinderkleding
binnengekregen
hadden
dan voorgaande jaren, hadden we onze
bus en aanhanger toch vol pakketten voor
schoolkinderen, die we daar zelf hebben
uitgedeeld.

had voor drank. Ze heeft nu 2 kinderen. We
hadden vorige keer nog wat levensmiddelen
bij haar gebracht, maar ze werd gedwongen
dit met anderen te delen. Ze woont in een
zigeunernederzetting. Ze was bezorgd over
ons, ze zei: jullie moeten hier maar niet meer
komen, het is hier niet meer veilig, ze slaan je
in elkaar en beroven je van al je geld.

Voorheen hadden we zowel in de lente als in de
herfst zoveel kinderkleding, dat we wel 10 m3
met een groot transport meegaven, die het net
over de Roemeense grens in een depot loste,
waar we het ophaalden en in verschillende
scholen zelf aan de kinderen uitdeelden.
Armoe
Dit kon dus deze keer niet, eigenlijk vonden
we het niet erg, want transportkosten zijn
ook steeds hoger geworden. Maar als je daar
dan bent en je ziet dat de armoe weer groter
is geworden doordat de mannen, die in het
buitenland werkten, nu werkloos thuis lopen.
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië waar er
veel werkten hebben ze niet meer nodig.
Veel zigeunerkinderen gaan niet meer naar
school, maar lopen langs de weg te bedelen.
Andrea
Andrea, een meisje dat we verschillende keren
meegebracht hebben naar Holland, zoals ik
al eens eerder geschreven heb, is op haar
zeventiende uitgehuwelijkt, zeg maar gewoon
verkocht door haar vader, die geld nodig

Ziekenhuis
Ook in het ziekenhuis, waar we steeds wat
babykleding brengen, was het weer een
puinhoop (bijna alle vrouwen bevallen daar in
een ziekenhuis). Daar liepen kinderen van 3 of
4 jaar te huilen, die ziek geweest waren maar
die nu weer beter zijn. Ze willen en moeten
naar huis, maar hun moeders komen ze niet
meer halen, lekker gemakkelijk, ze krijgen eten
en drinken en slapen warm in het ziekenhuis.
Hun ouders hebben geen vaste woon- of
verblijfplaats, dus kunnen de kinderen ook
niet thuis gebracht worden. Er zullen weer
kindertehuizen geopend moeten worden want
ze kunnen niet langer in het ziekenhuis blijven.
Paddenstoelen
Ook zie je veel kinderen langs de weg staan
om paddenstoelen te verkopen die ze zelf in
het bos geplukt hebben. Zelf ben ik helemaal
geen paddenstoeleter en zeker daar niet, alleen
noodgedwongen als je ze bij die mensen thuis
voorgeschoteld krijgt. Ook champignons bij
voorkeur niet, deze worden in muffe bedompte
donkere ruimtes geteeld, geef mij maar iets
dat door de stralende zon gerijpt is.
Nu ik het toch over paddenstoelen heb, er zijn
vele soorten, eetbare en giftige. Enkele soorten
lijken heel veel op elkaar. Je moet wel een
echte kenner zijn om te kunnen onderscheiden
wat eetbare en giftige zijn. Aan het wegje waar
we bij mensen slapen zijn onlangs twee manen
en een vrouw overleden, ze hadden zich toch

vergist, en aten giftige paddenstoelen. Toen ze
wat voelden zijn ze direct naar het ziekenhuis
gegaan, maar ze waren niet meer te redden.

geslapen in een motel, wat ideaal, een weelde,
wc en water op je kamer. Maar het blijkt toch
een verkeerde beslissing te zijn geweest.
Wie denkt dat het in Duitsland alles wel
goed geregeld is langs de grote autowegen,
nee dus. Op onze terugreis, kwamen we in
een file te staan, 3 uur lang stil staan, niet
wetende waarom. Later hoorden en zagen we
waarom. Bij wegwerkzaamheden was alleen
de vluchtstrook open voor verkeer, enkele
kilometers lang, op dat gedeelte kreeg een
grote vrachtauto pech, er kon geen enkele
hulpverleningsauto bijkomen voordat ze
toestemming kregen om over het afgesloten
gedeelte te mogen rijden, afzetting verplaatsen
enzovoorts.
Het ergste voor ons was dat we nu pas om 10
uur bij het motel kwamen waar we dachten
te slapen, maar alles was vol, en we hadden
nog 2 Roemenen bij ons. Gelukkig hadden we
nog 2 slaapzakken bij ons, één Roemeen op de
voorbank één op de tussenbank en m’n vrouw
en ik in een slaapzak achterin de bus op de
bodem. Maar onze botten zijn dat niet meer
gewend en er niet tegen bestand, wat een pijn
hebben we geleden en onze botten stijf, nee
ons bed gaat er weer in, we nemen geen risico
meer.

Een echte wc
Ik heb al wat negatiefs geschreven, maar
nu dan iets positiefs. Bij een schooltje waar
we veel komen, in die streek waar geen
waterleiding is, hebben ze nu een pomp die
het grondwater oppompt, zodat ze nu echte
wc’s met waterspoeling hebben. De andere
schooltjes moeten het nog doen met plees met
een beerput.

Slaapplaats
Nu iets heel anders, we zijn nu echt ouder
geworden en hebben afgelopen lente een
besluit genomen en ons bed uit de bus gehaald.
Voorheen sliepen we onderweg in onze eigen
bus, als kostenbesparing. Nu kunnen we meer
pakketten meenemen. Van de lente hebben we

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

ACTIVITEITENKALENDER
december
2 december

20.00 uur

10 december

19.00 – 22.00 uur

11 december
11 december

09.00 – 13.00 uur
14.00 – 18.00 uur

15 december
15 december
16 december

19.45 uur
20.00 uur

17 december

17.00 uur

22 december
24 december

21.30 uur

30 december

20.00 uur

januari
5 januari
24 januari
26 januari
31 januari
februari
24 februari

20.00 uur
18.30 uur

Dialezing over ‘Radio Kootwijk, natuurgebied’ in De Schaapskooi.
Organisatie: Natuur- en Vogelwacht
Expositie Fotoboek ‘Schoonrewoerd 1880-1980’ in De Lichtkring,
Organisatie: Historische vereniging Leerdam.
Kerstmarkt in de Rommelschuur. Organisatie: Gereformeerde Kerk
Expositie Fotoboek ‘Schoonrewoerd 1880-1980’ in De Lichtkring,
Organisatie: Historische vereniging Leerdam.
Knutselmiddag , Activiteitencommissie DVS
Kerstavond bij de Passage
Dialezing ‘De betovering van het Noorden’ in De Schaapskooi.
Organisatie: Natuur- en Vogelwacht
Winterproeverij in de toren van de Hervormde kerk.
Organisatie: de Hervormde Gemeente
Ophalen Oud Papier
Kerstsamenkomst in de Hervormde kerk.
Organisatie: de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk
Dialezing over de Algarve in De Schaapskooi.
Organisatie: Natuur- en Vogelwacht
Nieuwjaarsbijeenkomst Ouderenkontakt
Ledenvergadering Oranjevereniging in de Kon. Julianastraat 12.
Ophalen Oud Papier
Lampionnenoptocht vanaf het Partycentrum, Oranjevereniging

Ophalen Oud Papier

