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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer negentig
De laatste Klepper voor de zomervakantie ligt
voor u. Terwijl het al weken heerlijk zomers weer
is. De Jaarmarkt was zonovergoten en ook tijdens
Koninginnedag werd er in korte broek genoten
van alle activiteiten. In deze Klepper vindt u er
de stralende foto’s van terug. Inderdaad ligt deze
Klepper een fractie later op de mat dan u gewend
bent. Onze vaste Klepper-hoofd-distributeurs:
Freek en Gerrie de Jong waren namelijk zo druk
met de actie: “Samenloop voor Hoop”, dat het
even niet allebei in hun schema paste. Voor deze
geweldige inzamelingsactie voor meer onderzoek
naar kanker en daarmee meer kans op genezing
daarvan, ruimden wij graag even plaats. Een
goed moment om hen ook een groot compliment
te geven: “Freek en Gerrie en al die andere vrijwilligers die nu ruim anderhalf jaar in touw zijn
geweest om dit grote evenement op rolletjes te
laten verlopen, jullie zijn FANTASTISCH!”
Tijdens de Jaarmarkt hadden we in De Klepperkraam weer twee activiteiten: het appelstapelen was een groot succes. Het viel niet mee
om 5 appels enigszins stabiel op elkaar te zetten,
maar het lukte toch een groot aantal dorpsgenoten. Zij wonnen een paraplu, een echte van
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De Klepper. Gelukkig hadden we die verder die
dag niet nodig. Daarnaast kon het gewicht van
de kazen worden geraden. Dit keer had de familie
Bikker gezorgd voor twee kazen. Samen wogen
ze 2 kilo en 526 gram. Het dichtstbij zat Johan
Fortuin van De Diefdijk. Als tweede prijs mochten
we ook het babykaasje weggeven. Er waren 5
gegadigden en het lot viel op: Nelly Verhey, haar
babykaasje bezorgden we op de Blauwbijl op het
Kortgerecht.
Het raden van het gewicht van de kaas is
inmiddels al een jarenlange traditie. De familie
Bikker doet ons de kaas (kazen) cadeau. Zij zijn
voor de Klepperkraam dus eigenlijk onze HoofdSponsor. We vonden dat het eens tijd was om
met hen een interview af te spreken voor De
Klepper. Het resultaat leest u verderop.
Voor de vijftig vragen waren we bij een ander
familiebedrijf: Sieneke Molenaar, vertelt over
haar gezin en de zaken die haar boeien en bezighouden. Lisanne den Hartog neemt ons in het
tienerdagboek mee op reis naar Neeltje Jans. De
pagina “zestien plus minus” is gevuld door Nicky
van Dam.
Uiteraard blikken we terug in deze Klepper: op
activiteiten, reizen, huldiging, geboorten en
overlijden. We kijken ook weer vooruit: denkt u
nog aan de OPEN DEUR ROUTE? U kunt zich nog
steeds opgeven en het belooft een gevarieerde
dag te worden: ZATERDAG 3 SEPTEMBER.
Hoewel De Klepper er ook dit keer hetzelfde
uitziet (en dat zal wat ons betreft ook nog wel
een tijd zo blijven) is er achter de schermen een
en ander veranderd. Onder druk van overheidsmaatregelen zijn wij genoodzaakt om De Klepper
onder te brengen in een Stichting. Dat waren
we al enige tijd van plan en de huidige wet- en
regelgeving heeft dat versneld. Bij een notaris
zijn de stukken opgesteld en met de bank hebben
we de financiën anders geregeld. We staan nu
officieel geregistreerd als: Stichting Dorpskrant
De Klepper. En we hebben een ander rekeningnummer: 1275.72.791, wel nog steeds bij de
Rabobank. Verder verandert er niets: wij blijven
enthousiast De Klepper maken.
We wensen u veel leesplezier.
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 91 is vrijdag 2 september. Klepper
91 zal rond 23 september 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
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Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

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

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

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

www.denbesten-woninginrichting.nl

Bikker Kaas
Tijdens de jaarmarkt staan we met de Klepper
traditiegetrouw in onze kraam. En in die kraam
staat ook al jaren achtereen een mooi rond,
goudgeel kaasje waarvan het gewicht geraden
kan worden. Dat kaasje wordt ons ieder jaar
geschonken door de familie Bikker van Bikker
Kaas. Daarom bedachten wij van de redactie
dat dit een goede gelegenheid is om eens bij
de familie Bikker aan tafel te schuiven. Een
interview met onze hoofdsponsor tijdens de
Schoonrewoerdse jaarmarkt.

Familiebedrijf
Het boerenbedrijf van Bikker is al van ouds een
familiebedrijf. Oorspronkelijk hadden de ouders
van Anton op deze plek een melk- , kaas- en
fruitbedrijf. In de oorlog is de oude boerderij
afgebroken, samen met nog een aantal huizen
en schuren vlakbij. De Duitsers die hier
gelegerd waren, hadden een vrij schootsveld
nodig en daar moesten de gebouwen voor
wijken. In 1947 is alles opnieuw opgebouwd.
In 1982 zijn Anton Bikker en Teuntje BikkerVogelaar samen verder gegaan. Het fruit viel
al snel af: “Dat is niks voor, Anton.” vertelt
Teuntje. “Hij heeft daar geen aardigheid in,
lust wel graag een appel ofzo, maar niet al dat
gedoe erbij.” Teuntje zelf komt uit Hoornaar.
Haar vader was ook boer en is gestopt toen hij
60 jaar oud was. Een voordelige regeling i.v.m.
de ruilverkaveling bood hem die mogelijkheid.
Niet dat hij toen is gaan stilzitten: hij bleef de
buurman helpen en in zijn stal stond nog regelmatig vee van de buren. Nee, stilzitten was

er niet bij en dat heeft zijn dochter duidelijk
van hem meegekregen, want bedrijvig wordt
ons een heerlijke kop koffie met versgebakken
cake voorgezet.
Inmiddels is het bedrijf van de familie Bikker
uitgegroeid tot een veelzijdig geheel: er
worden 45 koeien gemolken, er worden kalfjes
geboren, er wordt kaas gemaakt en er worden
groepen ontvangen in de mooie ruimte waar
vroeger de hooizolder was. Al die activiteiten
runnen ze grotendeels samen. Geen stilzitters
dus daar bij Bikker.
Kaas maken
Zoveel activiteiten, waar moeten we dan
beginnen? In eerste instantie zijn we hier
voor de kaas, dus we beginnen bij het
kaasmaken: dat gebeurt 1 tot 2 dagen in
de week. De kaas wordt van eigen melk
gemaakt. Er wordt meer melk geproduceerd dan voor de kaas nodig is. Anton
levert dus ook melk aan de melkfabriek.
Het kaasmaken is de afgelopen 15 jaar
wel aan steeds strengere normen en voorschriften gebonden. Vooral administratief
is het werk toegenomen: er moet heel
nauwkeurig genoteerd worden hoeveel
kaas er wordt gemaakt, welke ingrediënten
aan de melk/kaas worden toegevoegd
en hoeveel van alles. Vier keer per jaar
wordt een monster genomen en eenmaal
per jaar komt de keurmeester langs. “Een
goede zaak op zich, die controles,” zegt
Anton, “maar ze moeten er wel verstand
van hebben. Alweer een paar jaar geleden
kwam er een man de melk controleren op
antibiotica. Nou, ik kan je zo vertellen dat er
in melk die voor kaasmaken wordt gebruikt,
geen antibiotica zit. Dan kun je helemaal geen
kaas maken. Dus die controle was onzinnig.
Die man had er echt geen verstand van. Hij is
ook nooit meer teruggeweest.”
Het kaasmaken bij Bikker is echt ambachtelijk
werk. “Al bijna 100 jaar wordt de Boerenkaas
op ambachtelijke wijze bereid”, staat er in de
folder. Niet alles gebeurt meer met de hand
natuurlijk, maar er komt wel veel handwerk
bij kijken. Er wordt machinaal gemolken,
maar eerst moet het vee daarvoor uit de wei
worden gehaald. Dat is gewoon een kwestie
van naar achteren lopen, of even op de fiets,
als ze verderop staan. Dan rustig aan naar de
stal. “Daar moet je geen haast mee maken.
Zeker nu met die droge aarde, daar zitten
scheuren in en harde bulten, als je dan gaat
lopen jagen, zwikken ze de poten, dat is niet
goed.” De melk gaat dan in de kaastobbe. Bij
29 graden worden er 4 dingen toegevoegd. Als

de melk gestremd is, begint het snijwerk. De
brokjes heten wrongel, het vocht de wei. Na
het aftappen van de wei wordt alles met warm
water opgewarmd en nageroerd. Tenslotte
gaat de wrongel in het vat. De vaatjes gaan
onder de pers, worden gekeerd en weer
geperst. De kazen gaan rond 18.00 uur het
pekelbad in. Uiteindelijk worden ze daar uitgehaald, geplastificeerd met een spons (4 keer)
en op de planken gelegd. Met zo’n hele cyclus
zijn Anton en Teuntje een hele dag zoet. Van ’s
morgens 06.00 uur het melken tot rond 19.00
uur ’s avonds als alles op de planken ligt en
alle gebruikte tanks en vaten, spatels, persen
en noem maar op ook weer blinkend schoon
zijn gemaakt. Want hygiëne is heel belangrijk.
De kazen die hier gemaakt worden zijn:
snijdbaar oud, belegen en jonge kaas, kaas
met fenegriek (een iets nootachtige smaak),
komijnekaas en kaas met paprika of met
knoflook. De kaas wordt aan huis verkocht
en is ook te bestellen. In de Twijnstraat in
Utrecht bij Stalenhoef verkoopt men ook kaas
van Bikker en op ’t Hoogeind bij Van Vuren
kun je ook terecht voor echte Bikkerkaas.
Een vaste afnemer zit in Frankrijk (de familie
Van Zanten), er gaat kaas naar Zuid-Afrika en
laatst was er zelfs een meneer die een flinke
partij meenam naar Texas.

Leerzaam en gezellig
In de winkel van Bikker is meer te koop dan
de kaas. Heerlijke jamsoorten, mosterd, sap
van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, heerlijk boerenijs en leuke cadeautjes.
Op verzoek maakt Teuntje prachtige geschenkpakketten. Op een warme dag kun je er lekker
even uitblazen op het terras. Zin in een kop
koffie, een lekkere kom soep of een ijsje? Het
wordt allemaal geregeld.
Nog leuker is het natuurlijk om het bedrijf
zelf van dichterbij te bekijken. Regelmatig
ontvangen de Bikkers groepen. In de folder

staat dat als volgt omschreven: “U bent van
harte welkom eens een kijkje te komen nemen
op onze kaasboerderij, waar wij graag iets
meer zullen vertellen over ons mooie vak. Het
is een zeer leerzame en aangename wijze om
nader kennis te maken met de oorsprong van
de Hollandse zuivel.
Het kaasmaakproces wordt u door middel van
een diaserie gepresenteerd op ‘De Hooizolder’
met de nodige persoonlijke toelichting, tevens
kunt u deelnemen aan een rondleiding om de
boerderij.”

Ook wij klimmen mee naar De Hooizolder. Via
een stevige brede trap komen we uit in een
prachtige zaal. De robuuste tafels en antieke
gebruiksvoorwerpen van het ambachtelijke
bedrijf zorgen voor een gezellige sfeer. Hier
schuif je makkelijk aan en luister je graag
naar het enthousiaste verhaal van Anton. “Ik
vertel zelf bij de dia’s. Geen bandje of zo, dat
is niet echt. Al vertellend kan ik inspelen op
de mensen. Vaak hebben de mensen zelf ook
mooie verhalen, daar maak je tijd voor, dat is
goed.”
Achterin de zaal staat een goed uitgeruste
keuken. Anton heeft zijn horecavergunning
en de benodigde papieren voor feesten en
partijen. Er zijn veel mogelijkheden van koffie
en koek, diaserie en een praatje tot een feestavond met een maaltijdbuffet. Je kunt alles
laten regelen, je kunt ook de zaal huren en
alles zelf regelen.
“Het belangrijkste is,” zegt Anton “dat je er
rustig de tijd voor neemt. Laatst was er een
busreisorganisatie die belde voor een groep.
Er moest nog een uurtje gevuld, of dat dan
hier kon met koffie en dia’s. Daar doe ik niet
aan mee, als het zo strak en krap gepland is,
dan loop je steeds op de klok te kijken, heb
je geen tijd voor een praatje, dat wil ik niet.
Zeker bij oudere mensen komt vaak een hoop
emotie boven als ze die plaatjes van vroeger
zien. Daar moet je de tijd voor nemen.”

Kaas proeven en kopen
Anton blijft vertellen. Hij wijst ons op het
prachtige uitzicht vanuit De Hooizolder. Over
elk voorwerp weet hij een verhaal. De boerin
duikt ook weer op en presenteert ons een
schaaltje met kaasblokjes. “Zo doen we dat
met groepen ook, kaasproeven hoort erbij. En
natuurlijk eindigt de rondleiding in de winkel
en wordt er ook kaas gekocht.” We nemen een
blokje snijdbaar oud, heerlijk! We proberen de
fenegriek ook, maar die kennen we eigenlijk
al, want wij kopen ook graag bij Bikker.
Jaarmarkt
Voor de jaarmarkt heeft Teuntje twee kaasjes
nauwkeurig afgewogen. Teuntje levert de
kaasjes zelf vroeg af in de kraam van De
Klepper en loopt twee keer de markt over. Zij
heeft het dan wel weer gezien en gaat naar
huis. Tegen half twaalf loopt Anton even langs
de Klepperkraam. Hij werpt een keurende blik
op de rijen namen en ingevulde grammen.
Hij grinnikt en schudt zijn hoofd. “Het is weer
echt raden,” zegt hij tegen mij en wijst enkele
bizarre gewichten aan. Samen genieten we
van het spel van geheimhouding.
Als we tegen half twee de kraam gaan
opruimen en de envelop erbij nemen met het
juiste gewicht om uit te zoeken wie nu het
dichtst bij het juiste totaal gewicht zat, rolt
er uit de envelop een briefje waarop staat:
1e prijs anderhalf kaasje, 2e prijs babykaasje.
Wat leuk, we mogen beide kaasjes weggeven!
Dat doen we graag.
Hans & Jolanda Lemcke

Vijfheerenlanden wandeltocht
Hier weer een berichtje van de W.S.V. SIA.
Het is bijna weer zover dat we allemaal onze
wandelschoenen aan kunnen doen om de Vijfheerenlanden wandeltocht te gaan lopen.
Deze staat gepland voor zaterdag 25 juni 2011.
Vanaf zes uur ’s ochtends staan de deuren van
Café de Zwaan open. Op dit tijdstip kun je al
starten om de 50 kilometer te lopen. Vanaf
zeven uur kunnen ook de 40 en 30 kilometer
starten. Om acht uur kunnen de overige
afstanden ook worden gelopen, de 20, 15, 10,
7 en 5 kilometer.
We hebben weer mooie routes uitgezet, dus
we hopen dat we veel inwoners van het dorp
mogen begroeten en ver daar buiten. We
hopen u dan te zien! Voor meer informatie: Nel
van Meeteren, 0345-615648
Het startpunt: Café de Zwaan
Dorpsstraat 5, 4145 KA Schoonrewoerd
Bestuur van wandelsportvereniging SIA

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

NOACHSCHOOL
Terugblik op de jubileumweek
De naam Noachschool
De Noachschool is genoemd naar
Noach, een man uit de geschiedenis,
de Bijbelse geschiedenis. Noach is
een man uit de Bijbel die door God
gebruikt werd om geschiedenis te
schrijven. God maakte met Noach een
verbond, een overlevingsplan voor
de wereld. God ging een relatie aan
met Noach. De Bijbelse naam Noach
betekent: Rust, vrede, troost.
Een naam is niet zomaar iets, die wordt
zorgvuldig gekozen. Dat was ook het
geval toen onze school een andere
naam kreeg. Met zorg gekozen… Zegt
de naam Noach iets over onze Noachschool? Ik denk het wel! Op onze
Noachschool werken we met kinderen
en proberen we, als in de naam Noach
opgesloten, kinderen rust, vrede en
troost te geven. Zorg voor iedereen!
Werkend vanuit onze identiteit, al
meer dan 100 jaar. Geweldig hoe de
naam van de school iets vertelt over
hoe je bent!
Terugblik op de Feestweek
Maanden is de commissie aan het werk
geweest om er een onvergetelijke
week van te maken. De commissie
bestond uit de volgende personen;
Hans van Beek, Gijs van der Heiden,
Jasper de With, Aartje Vuurens,
Elma Bosch, Marieke Rochat, Corine
van Breugel, Tineke van der Heiden,
Janneke den Hertog en Kees de Korte.
Op maandag startten we de jubileumweek met een feestelijke optocht
door het dorp. Een schitterend gezicht om
iedereen in Ot en Sien kleding te zien lopen.
Voor de kinderen van groep 1 hadden we de
oude brandweerauto klaargemaakt. Omdat
het de laatste vijf minuten van de optocht
regende. waren we tot op ons hemd nat. Dat
deerde ons niet, op school werden de kleren
over de waslijn gehangen en de toegesnelde
moeders brachten droge kleren naar school.
De ballonnen lieten we ’s middags op. Daarna

gingen we met z’n allen op de foto. De ouders
van de ouderraad waren toen al druk in de weer
om het buffet klaar te maken. Om 17.00 uur
stroomde de school vol met belangstellenden
voor een hapje en een drankje. Iedereen kon
lekker eten, drinken en bijkletsen. Om 18.30
uur gingen we naar de dorpskerk voor de feestelijke viering. Daar zongen we met elkaar
en er was een koortje van leerlingen dat vier
liederen zongen: Van A tot Z, Heer maak mij

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440
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Uw wegen bekend, Weet je dat
de Vader je kent en Wereldnieuws. Juf Janneke vertelde
over de geschiedenis van de
school en meester de Korte
hield een meditatie. Verder was
er een muzikaal intermezzo.
Bij de uitgang collecteerden we
voor een school in Haïti. Het
was een geweldige eerste dag.

Op dinsdag werkten aan het project
“onderwijs door de jaren heen” en
kregen we een gastles van medewerkers van het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam. Het was een
leerzame dag!
Op woensdag hadden we een
geweldige schoolreis naar het Dolfinarium met alle leerlingen van de
school. In de gele schoolshirts vielen
we lekker op.

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

openingstijden per 08-04-2011
Ma t/m vr
8.00-18.00
Ma -en do avond 18.45-21.00
Zaterdag
8.00-17.00

WWW.GENGTUINENPARKMACHINES.NL
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We genoten met elkaar
van de shows en de dieren.
Ook was er voor iedereen
een heerlijke spetterlunch
met frietjes, een snack en
drinken. Ook de commissieleden
gingen
mee
op schoolreis. Voor ons
oudste commissielid Hans
van Beek was het op 81
jarige leeftijd zijn eerste
schoolreis! Gelukkig bleef
het de hele dag droog.
Op donderdag hadden we
sportclinics met medewerking van sportverenigingen uit de buurt met
alle kinderen in de basisschoolleeftijd van Schoonrewoerd. De leerlingen
en leerkrachten van de
Regenboog en de leerlingen
van het speciaal onderwijs
verzamelden om 8.45 uur,
met alle leerlingen van de
Noachschool, op het plein.
Toen de groepen elkaar
gevonden hadden, konden
we beginnen. Het was
prachtig weer en iedereen
heeft genoten van de
verschillende sportonderdelen. Aan het eind kreeg
iedereen een aandenken
in de vorm van een lintje
uitgereikt.
’s
Middags
hadden de leerlingen vrij.

Voor de leerlingen die wilden was er een
workshop bloemstukjes maken, die verkocht
werden op de fancy fair.
Vrijdagmorgen gingen we in alle klassen verder
aan de slag met het project “Onderwijs door de
jaren heen”. Er werd hard gewerkt. De kleuters
hadden al leesplankjes gemaakt en maakten
een doosje met een griffel en een spons. Ze
schreven met de griffel op een leitje. In alle
groepen ontstond langzaam maar zeker een
sfeertje-uit-vroegere-jaren met lessenaars,
leesplankjes, ezels en kroontjespennen met
inkt en inktlappen. De leerlingen van groep 3
t/m 6 hebben allemaal een geweldig boekje
gemaakt met allerlei informatie en opdrachten
over 100 jaar onderwijs. Groep 7 en 8 hadden
uit elke periode van 10 jaar twee mensen geïnterviewd met een aantal afgesproken vragen,
zodat de verschillende zaken met elkaar vergeleken konden worden. Bijvoorbeeld welke spelletjes, wat voor straffen, welke boeken, schoolreisjes, huiswerk, kleding, vriendschappen en
verliefdheden, meesters en juffen en hoe de
klas eruit zag. Die vragen hadden veel opgeleverd en allerlei aanvullende informatie werd
nog nagevraagd of opgezocht op internet. De
verslagen en verhalen zijn opgehangen aan
een enorme tijdbalk in de klas met 10 periodes
van 10 jaar. Vervolgens hebben de kinderen
alle verzamelde materialen ingedeeld in de tijd
en erbij gelegd. Het resultaat was verrassend,

maar ook heel herkenbaar voor mensen die
later kwamen kijken.
Om vijf uur begon de fancy fair. Wat een feest.
Zoveel ouders, familie en vrienden in en rond
de jarige Noachschool. Er was van alles te
beleven. De tentoongestelde activiteiten in
de lokalen, de hamburgertent, de enveloppenkraam met 1000! enveloppen en evenzoveel prijzen, een kraam met bloemstukjes,
schilderijtjes en armbandjes door de kinderen
gemaakt, een intekenlijst met prijzen… De taartenbakwedstrijd had prachtige taarten opgeleverd en binnen de kortste keren waren alle
taartpunten verkocht. De leerlingen hadden
allerlei oude meubeltjes geschilderd tijdens
atelier en Meester de Korte verkocht die bij
opbod… een groot succes!
Heel veel mensen hebben uitgekeken naar
zaterdag, de dag van de reünie. Eerst het
officiële gedeelte met genodigden, waaronder
bijna alle oud-leerkrachten en mensen die ooit
betrokken waren, of nog zijn, bij de Noachschool. Er werden ernstige en komische
gebeurtenissen gememoreerd en mensen
voelden zich met elkaar verbonden in dankbaarheid aan God voor 100 jaar Noachschool.
Om half drie gingen we terug naar school,
waar alles gereed was voor de ontvangst van
honderden mensen, in de hoop dat die ook
kwamen. Gelukkig was dat ook zo. De blijde
gezichten zeiden genoeg. Er werden véél foto’s

genomen van groepen uit de
klas van vroeger…
Je zag mensen genieten van
de (hernieuwde) contacten
en tekenend voor de sfeer
en het succes was, dat de
reünie uitliep tot half zeven.
Toen werd het weer stil in de
Noachschool.
Na dit verhaal zult u allen
begrijpen dat wij terugkijken
op een geweldige week. Fijn
dat zoveel mensen met ons
het eeuwfeest vierden. Alle
eer aan de Heere God!
Het
jubileumboekje
van
ons 100-jarig en ook nog
een aantal van het 75-jarig
jubileum zijn op school te
verkrijgen. Eén voor € 6,50
en allebei voor € 10,-. Loopt u
gerust een keer binnen.
Hartelijke groeten,
Kees de Korte,
directeur Noachschool.

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

r

1. Naam: Nicky van Dam
2. Leeftijd: 16 jaar
3. Broers/Zussen: 1 broertje,
Lucas, en 1 zusje Gabriëlla
4. Hobby‛s: Voetbal en er is
altijd wel wat te maken aan
mn scooter
5. School en opleiding: Voortgezet onderwijs op het
Oosterlicht College Nieuwegein, Havo 4
6. Leukste vak op school: Sport
7. Ik heb een hekel aan:
Mensen die zeuren
8. Mijn favoriete sport:
Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: M‛n
moeder
10. Ik lust geen: Kaas
11. Ik ben gek op: Vakantie

12. Ik word kwaad als: Iets niet lukt
zoals ik het wil
13. Een slechte eigenschap van mezelf:
Mn eigen rommel niet opruimen
14. Mijn favoriete vakantie: Portugal
15. Mijn favoriete muziek: Vind bijna
alle muziek wel goed
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp:
Jaarmarkt
18. Dit wil ik worden: Monteur communicatie installatie
19. Dit moet anders in het dorp: Ik
vind het wel prima zo
20. Tip voor jongeren: Blijf jezelf en
doe je eigen ding
21. Volgende vragen aan:
Nils den Hartog

Health & Beauty

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

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

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

Voor inlichtingen:
Mary van Santen

0345 - 61 90 80

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

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

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

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470

De hervormde school
Nog even terugkomend op de dorpsschool.
Oorspronkelijk een openbare school en in 1911
een christelijke (hervormde) school geworden.
De oudste foto die wij kregen was toen meester
Zeebuit in het schoolhuis woonde, dus vóór
1911. Trudy Middelkoop heeft zelfs een foto
van 1845 gekregen, maar ook deze foto is voor
het schoolhuis genomen en niet van de school
zelf.
Op de schoolzolder is te zien dat er eerst maar
twee lokalen geweest zijn. Het derde lokaal
heeft een ander soort dakspanten en op zo’n
spantbeen staat 1895. Waarschijnlijk is toen
het derde lokaal aangebouwd. In 1948 is er
een grote verbouwing geweest. De plees

verdwenen; nu er leidingwater was gekomen,
werden er echte wc’s gebouwd. De grote ramen
die eerst in de achtergevel zaten, kwamen in
de voorgevel en het vierde lokaal werd er in
1949 aangebouwd. Dit weten de ouderen zich
nog goed te herinneren.
Nu voldoet de voormalige landbouwschool niet
meer aan de huidige eisen en de plannen voor
een nieuwe school liggen alweer gereed. Ook
deze veranderingen gaan steeds sneller.
Als wij ouderen naar deze foto’s kijken die 25
jaar geleden genomen zijn, dan zeggen we: de
jaren vliegen als een schaduw heen.
Bikker

van boven naar beneden, 1e rij: Willie v.d Ham, Arie Verhoef, Hans van Klei, Aart Burggraaf, Roelie
Spiegelaar, Arie Korevaar, Jaantje Zwezerijn, Tinus Spiegelaar. 2e rij: Engelien de Leeuw, Kees d.
Hertog. Thoom v.d. Berg, Aart van Weverwijk, Jaantje Langenberg, Grietje van Ooien, Nel het Lam.
3e rij: Wim de Leeuw, Gijs den Hartog, Aart den Hartog, Hennie Burggraaf, Job de Jong.
4e rij: Eigje Kool, Corrie v.d. Giessen, Klazien Middag, Maaike ‘t Lam, Gijs van Aalst, Jan den
Braber, Aart van Weverwijk

1e rij: Hannie Klijn, Trijnie Klijn, Nel Middag, Alie Spiegelaar, Harry Godtschalk.
2e rij: Arie Bruggraaf, Geertje d. Hartog, Jaantje d. Hartog, Henk v.d. Berg, Henk Brouwer, Tirza
Verrips. 3e rij: ?, Willie van Ooyen, Jannie van Merkerk, Bart Klijn, Arie den Hertog, Henk Burggraaf.
4e rij: Piet Burggraaf, Tineke Blokland, Willie Bogerd, Piet Bogerd, Maaike Bogerd, Janny Bogerd.
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MET AL ONZE MERKEN:

A N TA , A U P I N G , B E R T P L A N TA G I E , C A S T E L I J N , C H R I S T I A N

F I S C H B A C H E R , C L O A K , D E P L O E G , E A S T B O R N , G E L D E R L A N D , H A L A , H A R V I N K , H ü L S TA , J A B ,
JORI,

KENDIX,

LEOLUX,

L I N T E LO O ,

M E TA F O R M ,

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R

Wandeling: bekend terrein, toch nieuwe ontdekkingen
Deze wandeling neemt u weer mee naar
de Mariënwaard in Beesd. Geen onbekend
gebied voor u en voor mij. Toch blijft het mij
verrassen. Wij hebben er een, voor ons weer
heel nieuwe route ontdekt: smalle graspaden
en deels verhard met betonplaten met gaten,
lekker zonder autoverkeer. Misschien kent u
het al lang, misschien wist u het wel, maar liep
u het nooit… voor ons was het een ontdekking
die ik u niet wil onthouden.
We rijden met de auto naar Beesd, lekker
binnendoor en het liefst met de eend met
het dak open. Langs het station, rechtsaf
richting restaurant de Stapelbakker. Inderdaad
RICHTING, want op de T-splitsing gaan we
niet rechtsaf, maar linksaf. Het spoor over,
naar rechts en bij de volgende splitsing weer
naar rechts: we zijn dan op de Dwarssteeg en
parkeren de auto op de hoek net na de Prinkel.
Het is rond acht uur ‘s avonds, we hebben
nog zeker anderhalf uur te gaan tot de zon
ondergaat. De verrekijkers gaan mee en het
fototoestel. We wandelen de Prinkel op: een
smalle weg, alleen voor bestemmingsverkeer,
rustig dus. Rechts weilanden met hazen. Links
een populierenbos dat stevig is uitgedund: de
afgezaagde stammen liggen keurig gestapeld
langs de weg. Aan het eind van dat eerste
populierenperceel begint de Annemariedreef.

Een prachtig wandelpad langs de rand van
het bos, uitzicht op een veld met hoog gras.
Betonstenen met gaten maken de wandeling
heel comfortabel: een stevige ondergrond
en weinig kans op natte voeten. (Nou, daar
hebben we met de huidige droogte toch geen

last van.) Af en toe ligt er een steen iets scheefgezakt, dus wel opletten. Ik verbaas me over
deze stenen: ze zijn ongeveer een meter breed
– schat ik in - en zo’n 50 cm lang. Vorige week
hebben we de Den Oeststeeg gelopen (zal ik
een andere keer over vertellen) en kwamen we
ze ook tegen. Te smal voor een auto. Is het
bedoeld om te wandelen? Of voor een fiets of
handkar? Ze liggen er al enige tijd zo te zien.
Wanneer zijn die paden aangelegd en met welk
doel? Wellicht is er een lezer van de Klepper
die hier meer over weet…
De Annemariedreef maakt net voor een breed
water een flauwe bocht en leidt ons dan over
een brug. Een robuuste brug met bielzen,
zonder leuning. Vanaf de brug, die iets hoger
ligt, kunnen we het veld schuin achter ons
beter overzien. En ja hoor, de twee bruinrode
schimmen die we al eerder zagen, zijn echt
reeën. Af en toe steekt een kop boven de
grassen uit. Mooi gezicht. We lopen verder, nog
steeds betonpad. Dit is een soort kade: rechts
en links weiland, en een bomenrand langs het
pad zorgt voor sfeer en beschutting.
Hazen dartelen in het gras en maken zich heel
plat als ze ons zien, maar eigenlijk schenken
ze ons weinig aandacht. Het is mei en hazen

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen

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

lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER
Voor meer informatie kunt u ons
vrijblijvend bellen

Nijverheidstraat 24

4143 HM Leerdam

Fax (0345) 61 33 94

zijn druk met elkaar. We naderen een jong
bosperceel met een variatie aan loofbomen.
Vogels fluiten naar elkaar en anderen juist
tegen elkaar (dit is mijn gebied, blijf eruit!),
er klinkt het gekwaak van kikkers en met veel
misbaar vliegt een geschrokken eend uit de
sloot omhoog. Nieuwsgierig loopt het vee een
eindje met ons mee. We fluisteren tegen elkaar
dat het hier toch wel echt heel mooi is.
Na het laatste stuk tussen weilanden door
komen we uit op de Sint Janssteeg. Verharde
weg, maar nog steeds geen auto’s te zien. We
slaan linksaf. In de berm bloeien klaprozen,
felrood en heel kwetsbaar. We passeren een
leegstaand huis met enorme schuur. Zo’n mooie
plek en dan toch geen inwoners? Waarom niet?
Misschien weet diegene die het verhaal achter
de betontegels kent, dat ook wel…
We komen weer uit op de Dwarssteeg. Er staat
een ooievaar op de lantaarnpaal op de splitsing.
Wat een enorme vogel is dat toch! Even verder
begint aan de rechterkant de Driftsteeg: een

onverhard
pad.
Weer lopen we in
alle rust tussen
bomen en velden.
Die variatie is ook
zo leuk hier: uitzicht
naast beslotenheid.
Na een tijdje is er de
mogelijkheid linksaf
een brugje over de
sloot te nemen. We
lopen dan op de
Woerdsteeg. Rechts
een veld, met aan
het eind tegen de
bosrand weer een
ree. Links een wat
verwaarloosd populierenbos met afgeknapte toppen en
takken. Lekker rommelig, mooi gebied voor de
specht en de egel, hoewel we die niet zien. Voor
ons weer een brug, een echte met een leuning
over een brede vliet. Lekker even in het water
turen. Enkele ganzenfamilies vertrouwen ons
niet en zwemmen in allerijl weg. De jonge
gansjes keurig op een rijtje midden tussen de
oudere vogels in.
We wandelen voort, de tijd gaat erg dringen:
we horen voor zonsondergang van de onverharde paden af te zijn. We passeren een hoge
bank waarop in reliëf een deel van de waterhuishouding en de functie van het water in
vroegere dagen wordt getoond. Aan het eind
slaan we linksaf: een mooi geheimzinnig smal
pad onder de bomen door. Grote wilgen zijn
omgevallen en liggen over en in het water van
de sloot. In een dode boom die nog overeind
staat zien we vele gaten en uit een gat komt
stevig jonge-vogels-geschreeuw. Aan het eind
staat de auto. Heerlijk gewandeld!
Hans & Jolanda Lemcke

Schoonrewoerd Binnenstebuiten
Wat zich bij de meeste mensen binnenshuis afspeelt, treedt zaterdag 3 september a.s. naar buiten
en wordt voor iedereen zichtbaar tijdens de

open deur route.
Het belooft een interessante route te worden met een heel divers aanbod. Mocht u zich nog willen
opgeven als deelnemer aan deze route, dan kan dat bij één van de onderstaande adressen. Uitgebreide informatie over deelname kunt u in de vorige Klepper, nr. 89, lezen.
Bas Middelkoop, Kortgerecht 24
Tel.: 641822 / 06 21863752
e-mail: de-wetering@kpnmail.nl

Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26
tel.: 641758 / 06 48955183
e-mail: trudi.middelkoop@gmail.com

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

ACTIE!

€59.95

vanaf

Graag tot ziens in onze
nieuwe winkel

PVC + EGALISEREN +
LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

EEN
NIEUWE
PVC
VLOER

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

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

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

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

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

vraag in de winkel naar de voorwaarden

x
x
x

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

Roemenië
We zijn weer naar Roemenië geweest.
We hadden weer voor 400 schoolkinderen
een frietdoosje vol kleding en 40 bananendozen met o.a. schoolspullen die we in
de herfst van de jeugdvereniging van de
Pauluskerk gekregen hebben en dekens,
jacks enz.
We zijn naar 4 scholen geweest en hebben
elk kind persoonlijk een doosje overhandigd. 100 frietdozen en 10 bananendozen konden we zelf laden in onze bus
met aanhanger, de overige zijn met een
groot transport meegegaan, die het net
over de Roemeense grens in een opslagruimte hebben neer gezet en vanwaar wij
het zelf weer hebben opgeladen en naar
de andere scholen en bij enkele families
thuis hebben gebracht.
Het is voor ons wel een heel geschooi om
aan zoveel kinderkleding te komen. Bij de
scholen hier, in Leerdam, Leerbroek en
Zijderveld. We zijn de enige niet die bij de
scholen een gunst vragen, ook vele organisaties kloppen bij de scholen aan, zodat
de concurrentie groot is.
Er zijn scholen die hun medewerking aan
één organisatie geven, daar hoeven wij
niet meer aan te kloppen. Maar de school
in Zijderveld was zelfs bereid om voor ons
een extra schrijven aan de kinderen van
de school mee te geven voor hun ouders.
Dit had succes, zodat we aan ons gestelde
doel konden komen.
Dan bij verschillende snackbars vragen
of ze de lege frietdoosjes voor ons willen
bewaren, 400 is heel wat.
Ja, en dan komt pas het echt grote werk,
typisch vrouwenwerk, als het ware 400
schoolkinderen van 4 jaar t/m 16 jaar
aankleden. Op elk doosje schrijven wat
erin zit, zodat bijvoorbeeld een jongen
van 10 jaar geen doosje krijgt waar 3
rokken voor een meisje van 5 jaar in
zitten. Dit alleen al is dagen werk, maar
we hebben nog steeds vrouwen gevonden
die tijd vrijmaken om dit werk belangeloos voor anderen te doen, daar zijn we
dan ook heel dankbaar voor.
Het is daar nog steeds nodig, en het is
voor ons dankbaar werk, te meer daar
we zelf elk kind zien en het zelf overhandigen.
We zijn dankbaar dat we de gezondheid krijgen om dit werk voor anderen te
mogen doen.
Bikker
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Oranjevereniging
Schoonrewoerd
Het is alweer even geleden dat het Koninginnedag was. Toch wil ik nog even terugkijken op
deze, naar onze mening geslaagde dag.

Lisanne den Hartog

Als eerste werden we wakker geblazen met
de reveille door muzikanten van De Bazuin uit
Leerdam. Zij stonden op de kerktoren samen
met een paar bestuurleden, de rest was druk in
de weer om alles klaar te zetten voor deze dag.
Na een telefoontje vanaf de toren zwaaiden we
naar elkaar. Dat was een gezellig begin.

Wij zijn van 30 mei tot 1 juni op kamp geweest.
We gingen naar Burgh-haamstede het was een
erg luxe huis.
De eerste dag toen we aankwamen moesten
we eerst naar Neeltje Jans want het kamphuis
was nog dicht. We hebben toen gegeten op
een rondvaartboot. Later gingen we naar het
kamphuis en de slaapkamers uitzoeken. Ik
sliep met 2 vriendinnen op een kamer. We
maakten de bedden enz. op en gingen naar
beneden we aten daar toen pasta. We gingen
in de avond naar de duinen toe en deden daar
een smokkelspel.
De volgende ochtend gingen we eerst ontbijten.
Daarna gingen we met z’n allen spelletjes
doen enz. We waren ook nog naar het strand
geweest, later kwamen we terug en als je had
gezwommen ging douchen en daarna pannenkoeken eten. We gingen in de avond een bonte
avond houden en een douane spel doen. Alleen
we moesten weer na een half uur terug want
het was te dichtbegroeid.
In de nacht gingen we een chipspicknick
houden. Alleen we vielen later in slaap. De
volgende ochtend ging onze meester Tedo een
serenade brengen aan Hanneke en Marit dat
had hij beloofd. We moesten om 10 uur het
kamphuis uit zijn en zijn dus in de middag naar
een sportcentrum gegaan, een beetje soort
blauwbaard.
Het waren 3 leuke dagen, en nu aftellen voor
de volgende school. IK GEEF HET TIENERDAGBOEK DOOR AAN: CASEY DEN HERTOG
Groetjes, Lisanne

Rond 8.30 uur verzamelden onze vrijwilligers
zich om pannenkoeken en wafels te bakken.
Als eerste waren onze beslagmaker Peter en
zijn dochter Floortje er. We zijn als vereniging erg blij dat we op zo’n dag gebruik mogen
maken van alle faciliteiten van het Partycentrum. Ook langs deze weg hartelijk bedankt!
Nadat Peter een paar beslagkommen had
gevuld konden de baksters Marjan, Aartje,
Gerlinde, Marjan, Nel, Jan, Engelina, Rita,
Bien en Coby aan de slag en rook het al gauw

heerlijk op het plein. Het zonnetje deed goed
zijn best en het beloofde een mooie dag te
worden.
Om 10.00 uur startten de kinderspelletjes
op het plein. Ook hiervoor hadden we gelukkig
veel vrijwilligers bereid gevonden om ons te
helpen. Want we hadden veel spelletjes waar
iemand bij moest staan voor de puntentelling.
Zo was er helmpie vangen, knikkeren, sjoelen,
steltlopen, kegelen, puzzelen, spijkerslaan, de
toren van Pisa, PTT-spel, skippyballen en nog
een paar leuke spellen. Tussendoor konden ze
nog even wat drinken en een snoepje halen.
Bij sommige spellen was het wat moeilijk met
de wind, maar de kinderen hebben zich goed
vermaakt. De kinderspelletjes werden gesponsord door de Rabobank. Het was een gezellige
boel op het plein. De ouders kochten een lekker
bakkie koffie met natuurlijk een lekkere wafel
of pannenkoek van de Oranjevereniging!

Na de kinderspelletjes kwam De Bazuin uit
Leerdam om ons in optocht naar de aubade te
begeleiden. De kinderen mochten verkleed om
een prijsje te verdienen.
Onze voorzitter Jan nam het woord en heette
ons allemaal welkom, vooral de burgemeester
en zijn vrouw. Dieke en Zoë van de Regenboogschool gaven de bloemen en het cadeau
aan de burgemeester en zijn vrouw. Ook de
burgemeester nam het woord. Daarna werden
de vier brandweermannen die eerder dit jaar
zijn gehuldigd, in het zonnetje gezet. U heeft
het vast al gelezen in een vorige Klepper, maar
het gaat om Ad de Jong, Jan Brouwer, Thomas
Sterk en Huib de Bruin. Na alle speeches werd
er nog door iedereen gezongen: het Wilhelmus,
lang zal ze leven en… het volkslied van Schoonrewoerd! Zeker deze laatste werd uit volle borst
en met veel enthousiasme gezongen, gevolgd
door een applaus. We werden begeleid door
Johan en Karin.

Van al dat zingen kregen we natuurlijk trek in
een pannenkoek en mocht de keel gesmeerd
worden. Dus gingen we achter De Bazuin aan
terug naar het Partycentrum voor de pannenkoekenlunch. Ook werd er de prijsuitreiking
van de kinderspelletjes en de verkleedoptocht
gedaan.
De spelletjesochtend: 1e prijs was voor Jasper
den Hartog, 2e voor Jeremy Hak en de 3e voor
Guerline Rijneveld.
De verkleedoptocht: de 1e prijs was voor Fenne
Bakker, 2e prijs voor Job van den Doel en 3e
prijs voor Lisa en Harm de Leeuw.
Om 14.00 uur begon de zeskamp. We
hadden 11 teams die streden om de geldprijzen. Het waren afwisselende spelen,
sommige gingen op snelheid, andere over
tactiek en sommige waren gewoon erg lekker.
Zo was er een hindernisbaan, een zeephelling (zonder zeep maar dat mocht de pret
niet drukken), ‘one minute to win it’-spelletjes, skilatten lopen, taartgooien, touwtrekken
en een nieuw maar leuk spel koekiebeksjoelen! Het weer was goed en het terras zat
gezellig vol en er was een gebroederlijke sfeer.
De winnaars waren: 1e prijs de brandweer, 2e 1
jong ding en 3e prijs Team-A.
Om 19.00 uur was de theater-dinershow
waar we werden vermaakt door Bennie en
Kitty. Zo deden ze een bingo. Maar je moest
uitkijken voor een foute bingo. Daar kan
Benno over mee praten. Hij moest voor straf

een liedje van André Hazes zingen of een striptease act doen. Omdat hij de tekst niet van
het liedje niet kende, koos hij voor de stripact.
Hier was zijn aanstaande schoonmoeder niet
blij mee, maar hij deed het geweldig. Er waren
ook winnaars, zoals Ismay. Zij wilde dansen
met Kitty en gebeurde dus ook. Elke deelnemer
kreeg een “oranje prijs”. Toch hadden we nog
een foute bingo van “Arie” wij noemen hem
anders in het dorp, maar hij was incognito. Hij
moest ‘Lieve oma’ van Jan Smit zingen en het
leek of hij mee zong… Ondertussen konden we
genieten van een heerlijk lopend buffet geheel
verzorgd door het Partycentrum. Zo waren er
verschillende voorgerechtjes, met het hoofdgerecht was er keuze genoeg zo was er een
koud en warm buffet en voor kinderen friet met
wat erbij (ook de grote kinderen(!) vonden dit
lekker). Het dessert was om je vingers bij af
te likken. Ook werden er groepfoto’s gemaakt
met Kitty en Bennie. Daarna werd de zaal
verbouwd, dus tafels en stoelen aan de kant
want het was tijd voor een Ja/Nee-show. Dit
werd erg leuk gedaan en de winnaars kwamen
uit Everdingen. Al met al een gezellige en
smakelijke avond.
Bedankt voor uw bezoek en deelname!
het bestuur van
Oranjevereniging Schoonrewoerd
Wilt u meer foto’s bekijken? Kijk dan op onze
site: www.oranjeverenigingschoonrewoerd.nl

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

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

Uit de oude SIA-doos

Het pinksterweekend van 1983 zijn we nog
maar eens naar Engeland geweest. We zijn
er al verschillende malen geweest, maar we
hadden nu weer een nieuwe “lichting” kinderen
die nog nooit in Engeland waren geweest.
Engeland heeft wel wat, zo blijkt wel, gezien
de hoeveelheid aanmeldingen, 3 VW-busjes
vol, bijna allemaal meisjes van de basisschool.
Ook deze keer waren Jan en Hetty Post bereid
mee te gaan als chauffeur en leiding en voor
het derde busje gingen onze dochter Agatha
en haar man Arie van Donk mee als chauffeur
en leiding.
Als je aan mij vraagt wat heeft Engeland aan
bijzonders te bieden, zou ik het niet weten.
Je hoeft er niet heen te gaan voor mooi vast
zomerweer, het regent er nog meer dan hier in
Holland, dit hebben we de eerste dag dat we
daar waren ondervonden.
Zou het de taal kunnen zijn? Doordat de
kinderen hier op de basisschool ook Engels
leren, of dat ze daar met andere maten en
gewichten meten, als ze wat in een winkel
halen. Natuurlijk is het spannend, zeker als
schoolmeisje zijnde met zo’n grote boot over
zee te gaan. In 1983 waren er nog niet zo heel
veel kinderen die met vakantie naar het buitenland gingen, en zeker niet naar Engeland.

Kaasmeisjes SIA wandelen in Engeland
SCHOONREWOERD - Het is bekend dat de
leden van wandelsportvereniging SIA in
Schoonrewoerd tuk zijn op verre reizen. Na
uitstapjes naar Luxemburg, Duitsland, Zweden
en Noorwegen gaat er dit weekeinde een groep
van 36 meisjes in de leeftijd van 9 tot en met
14 jaar naar Engeland.
Zeer toepasselijk is dat deze meisjes uit
het kaasdopr van de Vijfheerenlanden de
Noordzee oversteken in de traditionele kleding
van Hollandse kaasmeisjes. De meisjesgroep
die begeleid wordt door de familie Bikker, is
van plan de nachten in tenten door te gaan
brengen.
Ook deze keer moesten ze aan alle voorwaarden voldoen, een eigen bijdrage voor de
kosten, een paar nachten van huis durven en
in een tent durven slapen. We hebben het één
keer gehad, we stonden gelukkig niet zo ver
van huis op een camping, dat een meisje dacht
dat ze ook wel in een tent durfde te slapen,
tenslotte slapen 8 meisjes van dezelfde leeftijd
in één tent, maar toen het donker werd en ze
allemaal in hun eigen tent moesten, sloeg de
angst toe, de andere meisjes konden nog zo
praten, de tranen kwamen en ze moest naar
huis gebracht worden. Dat kan natuurlijk niet
vanuit Engeland.

Het zijn zo direct geen vakantie uitstapjes, we
hadden ook nu niets besproken, we zouden
wel zien waar we een goedkope boerencamping zouden vinden.

Huldiging

We hadden weer wat geld van de zuivelfabriek
losgepeuterd, maar dan moesten ze in kaasmeisjes kleding en dit ook op de boot dragen!
Van te voren had Wilgenburg van de zuivelfabriek een krant gebeld die een foto kwam
maken. (Foto zie vorige pagina. Het artikel
bij de foto in het kader, red.) Voor deze groep
was dit geen probleem. Ik zei wel eens, of
beter gezegd ik dacht wel eens, als deze groep
maar weg kan, waarheen, of hoe gekleed, of
waarmee, dat maakt allemaal niet uit, als het
maar wat anders is dan alleen hier aan een
wandeltocht meelopen.
Niet alleen voor de kinderen is het spannend,
maar ook voor ons een beetje: weer veel
kinderen die nog nooit eerder meegeweest zijn,
kunnen ze het wel echt aan, het zijn tenslotte
nog maar meisjes van de basisschool.
Deze keer deden we Zuid-Engeland aan en
we vonden een boerencamping. Er was totaal
niets bij, gelukkig wel één WC. Een afdak waar
van alles onder stond van het bedrijf, dit een
beetje bij elkaar geschoven, dan konden we
een tafeltje uitklappen om het gasstel op te
zetten en eten koken. Gesneden brood was
daar niet te koop, dus voor 30 personen moest
er brood worden gesneden en belegd. En maar
regenen en regenen, er konden maar een paar
kinderen onder het afdak staan, om staande
hun brood op te eten. Tegenover stond een
abri (wachthokje voor de bus) daar dan maar
in eten, maar ja, daar zat en stond je ook als
haringen in een ton. Op zo’n moment dacht
ik hier ga ik nooit meer heen, er zullen ook
wel kinderen gedacht hebben we gaan nooit
meer mee. Maar de volgende dag scheen de
zon weer, dan ben je het weer snel “vergeten”.
Niet echt vergeten dus, anders had ik het nu
niet geschreven. Maar alles bij elkaar hebben
we weer veel gezien en zijn weer behouden
thuis gekomen.
Bikker

Op de jaarvergadering van het koor ‘Zout’
werd Meta Spiegelaar in het zonnetje gezet.
Zij is namelijk al 25 jaar lid van het koor. De
voorzitter, Christel Engbers, speldde Meta een
onderscheiding op: een notenbalk met muzieknoten.

Meta zingt de sopraanpartij, een hoge
stemsoort. Ze beleeft veel plezier aan het
zingen en de gezelligheid. Christel sprak de
hoop uit dat Meta nog vele jaren in het koor
mee zal kunnen blijven doen en bedankte haar
voor haar trouwe lidmaatschap.

Ouderen
kontakt
Woensdag 25 mei 2011 was ons
jaarlijks reisje van Stichting Ouderenkontakt.
We zijn om half negen vertrokken
richting Enkhuizen voor een bezoek
aan het Zuiderzee museum. In
Enkhuizen aangekomen gingen we
eerst een klein stukje met de boot
en we vaarden naar het museum. We
zijn eerst op de koffie aangelopen die
stond al klaar met iets lekkers en die
smaakte goed. Na de koffie kregen
we een rondleiding met een gids,
we werden gesplitst in 4 groepjes
van 20 mensen. Er werd verteld en
aandachtig geluisterd. Na een uur
waren we weer in het restaurant en
stond de lunch al klaar.
Er was een lunchbuffet met voor ieder
wat wils. Na de lunch hadden we tot
half vier de tijd om zelf rond te kijken.
Men kon er wandelen en lekker in de
zon zitten want het was die dag heel
mooi weer. Het was echt genieten. Om
half vier stonden de bussen gereed
om naar Volendam te rijden en daar
in restaurant Spaander te dineren.
De dijk gaf wat problemen en de bus
moest wachten tot hij een sein kreeg
om over de dijk te mogen rijden, want
het was daar erg druk. Na het diner
zijn we huiswaarts gereden en we
waren om half negen weer in Schoonrewoerd .
We wensen ieder een fijne zomer en
hopen elkaar op de najaarsavond
weer te zien, die is 5 oktober.
De open eettafel is: 16 juni, 15
september, 13 oktober en 17
november. U kunt zich hiervoor
opgeven bij:
Mevr. Frieda Verrips,  642076
De ouderen gym in beweging
is
iedere woensdagmorgen om 10 uur.
Inlichtingen bij:
mevr. M v Santen,  641683
met vriendelijke groet,
het Bestuur van
het Ouderenkontakt Schoonrewoerd

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

1. Naam:
Sieneke Molenaar

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Adres: Dorpsstraat 15.
Geboortedatum: 10 april 1951.
Geboorteplaats: Utrecht.
Beroep: samen met mijn man doen we
de slagerij.
Getrouwd met: Dick Molenaar.
Kinderen: 5 kinderen, allen getrouwd, en
7 kleinkinderen.
Huisdieren: geen.
Hobby’s: lezen, fietsen, wandelen en
creatief bezig zijn.
Leuk in uw werk: omgang met mensen,
en je creativiteit erin leggen.
Iets wat u vervelend vindt aan het
werk: de boekhouding, die elke week
weer gedaan moet worden.
Lievelingsmuziek: cantate muziek van
Bach, klassieke muziek.
Favoriete lectuur/boeken: ik heb een
brede interesse in medische lectuur en
ik lees boeken met een boodschap en
boeken die op waarheid berusten.

14. Doet u aan sport, zo ja welke sport:
nee, maar we fietsen wel regelmatig en
we hebben sowieso al veel beweging in
ons werk.
15. Lievelingseten: ik lust bijna alles als het
maar een eerlijke smaak heeft.
16. Mooiste auto: interesseert me niet zo, de
stoel is het belangrijkste.
17. Mooiste/leukste vakantieland: Zwitserland.
18. Favoriete vakantiebesteding: lezen,
wandelen en rust.
19. Wat vindt u van de politiek: soms
spannend en diplomatiek.
20. Welke krant leest u en waarom juist
deze: het R.D. omdat hij ook uitgebreid
kerknieuws heeft.
21. Hoe bent u in Schoonrewoerd terechtgekomen: door mijn huwelijk.
22. Wat doet u/betekent u voor Schoonrewoerd: door een luisterend oor te
hebben, hoop ik in vreugde en verdriet
iets voor anderen te betekenen.
23. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
onze mooie tuin. Na een dag van hard
werken kan ik daar enorm van genieten.
24. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
niet zozeer lelijk plekje, maar wel het
lelijke riool dat altijd stinkt in de Dorpsstraat.
25. Wat mist u in Schoonrewoerd: eigenlijk
niets.
26. Leuk aan Schoonrewoerd: mooi dorp
en fijn om te wonen en alle eerste levensbehoeften zijn er te verkrijgen.
27. Wat vindt u vervelend en waarom:
roddelen, omdat je er je medemens zoveel
verdriet mee kan doen.
28. Waar bent u trots op: trots past niet bij
mij; ik kan wel dankbaar zijn om de liefde
en saamhorigheid van ons gezin.
29. Waar heeft u spijt van: dat ik door
omstandigheden
niet
heb
kunnen
studeren.
30. Wie bewondert u het meest en
waarom: ik bewonder niemand zozeer,
maar heb wel respect voor mensen met
een duidelijke levensovertuiging.
31. Wat is uw hartenwens en waarom: de

Sterk
sierhekwerk
Vakkundig werk in:

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

Oók uw adres
voor Hörmann
garagedeuren

en inrijpoorten

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

32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

zegen van God voor allen die me lief zijn
omdat dat het allerbelangrijkste is voor
ons allemaal.
Voor het laatst gehuild: bij het overlijden van mijn schoonzusje, waar ik een
goede band mee had.
Leukste jeugdherinnering: van mijn
vader; iets brengen bij minderbedeelden
om zo hun lasten te verlichten (geven
maakt rijk heb ik geleerd).
Droomvakantie: heb ik niet.
Wie wilt u nog eens ontmoeten:
koningin Beatrix; zij liet haar auto voor
mij persoonlijk stoppen en zwaaide naar
mij, dat maakte zoveel indruk op me, dat
ik het nog wel eens zou willen meemaken.
Waar maak u zich boos over: iemand
oneerlijk behandelen en over leugen en
bedrog.
Waar bent u blij mee: als in de lente
alles weer gaat groeien, dat maakt me blij.
Waar heeft u moeite mee: rommel op
straat en vernielzucht.
Welke hoop koestert u: om samen met
Dick te mogen genieten van onze kinderen
en kleinkinderen.
Goede eigenschap: optimistisch en
graag zorgen voor velen.
Slechte eigenschap: ik kan geen nee
zeggen.
Waar voel u zich het meest bij
betrokken: bij mijn gezin, ons bedrijf en
het werk dat ik als vrijwilliger mag doen.
Waar maak u zich het meest zorgen
over: mentaliteitverandering en de normvervaging in onze samenleving op allerlei
gebied.
U wint 1 miljoen euro, wat gaat u
ermee doen: ik doe niet mee aan een
loterij dus dat gebeurd niet.
Gouden tip voor de Klepper: een
rubriek: NIEUWE DORPSBEWONERS of
MAG IK EVEN VOORSTELLEN, bijvoorbeeld
en dan een klein interview met evtueel
een foto. Verder vind ik de Klepper een
goed blad.
Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van u weten: ik vind
Schoonrewoerd een mooi dorp met een
landelijke omgeving en ik vind het fijn om
hier te wonen.
Wat zou u direct aanpakken als u een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn:
ik zou zo snel mogelijk zoveel mogelijk
projecten in werking stellen o.a: dertigkilometerzone duidelijk aangeven, ook op

de weg, veiligheid creëren bij de school,
Hovo-terrein een bestemming geven,
aula-terrein aanpakken, riool Dorpsstraat
verbeteren, enz. enz.
48. Vraag van Jan van Frankenhuyzen:
Hoelang kunnen we nog genieten van een
goed- en puur stuk vlees wat we kunnen
kopen op ons dorp. Met andere woorden
hoe lang hebben we nog een slagerij in
ons dorp?
Wie kan in de toekomst kijken? Als
we de gezondheid krijgen, hopen
we hier voorlopig door te gaan en
komt tijd dan komt er ook raad.
49. Aan wie moeten we de volgende
keer
de
50
vragen
stellen:
Annemie Schuitemaker
50. Welke vraag moeten wij van u aan
deze persoon stellen: Hoe houdt u de
ballen in de lucht?

Collecte Epilepsiefonds
De collecte gehouden van 23 t/m 28 mei
voor het Epilepsiefonds heeft een bedrag van
€ 605,74 opgebracht. Een ieder heel hartelijk
bedankt.
Aartje Vuurens

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

Geachte lezers,
De
laatste
maand
van
schooljaar
2010-2011 is aangebroken. De leerlingen
ronden de lesstof van dit jaar af. Extra
activiteiten zijn bijna aan de orde van de
dag en zeker aan de orde van de week.
Allereerst de Entreetoets in groep 7:
De leerlingen in deze groep zijn ingespannen en geconcentreerd bezig geweest
om maar liefst 22 onderdelen van de
CITO-ENTREETOETS tot een goed einde
te brengen. Als u weet dat we ten hoogste
drie onderdelen per dag laten maken,
dan begrijpt u dat de tijd na de meivakantie voor hen een heel pittige was.
Door deze toets af te nemen kunnen we
de leerlingen nog beter begeleiden naar
de Eindtoets en het juiste niveau van
het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen
van de overige groepen hebben in deze
tijd weer te maken met de toetsen van
het leerlingvolgsysteem, die ieder jaar in
januari en mei worden afgenomen. Op
die manier worden hun vorderingen op
diverse gebieden in kaart gebracht.
Toch was er ook tijd voor diverse extra activiteiten, waarvan we u zoals gebruikelijk
in de Klepper willen laten meegenieten. In
de vorige Klepper heb ik u beloofd meer
te laten zien van het project: Ik hou van
Holland. Hieronder een kort verslag van
deze fantastische weken, waarin eens te
meer bleek hoeveel creatieve talenten bij
ons op school te vinden zijn.
Twee weken lang is er met veel enthousiasme door de kinderen projectmatig gewerkt over het thema ‘Ik hou
van Holland’. Het resultaat mocht er
dan ook wezen. Op donderdagavond 7
april stonden de deuren open voor alle
kinderen, ouders, grootouders, vrienden
en andere belangstellenden. Het was een
drukbezochte gezellige avond. Lang niet
alles kan hier genoemd worden, maar
er werd vol aandacht en bewondering
gekeken naar de vele creatieve bouwwerkjes in groep 1/2 en 3/4, geproefd van

de bakproducten van groep 5/6 en de PowerPoint presentaties van de provincies van groep
7/8 werden bewonderd. Er waren in Delfts
Blauw echte Schoonrewoerdse tegelwijsheden
te lezen. In het “kleine café aan de haven” was
er live muziek van onze eigen schoolaccordeonist. Ook stond de ouderraad klaar met allerlei
‘oud Hollandse’ lekkernijen. Daarna volgde nog
een spannende ‘Ik hou van Holland’ quiz, die
qua originaliteit en spanning niet onderdeed
voor het TV-programma op de zaterdagavond
met als afloop een echte polonaise!

Natuurlijk is er op onze school ook aandacht
voor Goede Vrijdag en Pasen, de tijd van
het lijden en sterven van Jezus Christus en
Zijn opstanding. Op diverse manieren wordt
kinderen de betekenis van deze episode uit de
bijbel bekend gemaakt.
Daarnaast is de tijd van Pasen ook de tijd van
nieuw leven in de natuur om ons heen.
Ook daar is aandacht voor. Zo konden de leerlingen uit groep 1 en 2 zien hoe kuikentjes uit
het ei kwamen en zich lekker warmden onder
de lamp in de kast. Zelf een kuikentje vasthouden was wel erg spannend en leuk. Verder
mochten de kinderen en leerkrachten weer
genieten van het paasontbijt. De ouderraad
stond voor ons klaar en voorzag ons weer van
een heerlijk ontbijt. Daarna was er ook dit jaar
weer het traditionele paaseieren zoeken voor
groep 1 en 2 en daarna voor groep 3 en 4.
Anne vestigde een record en vond er wel vijf.
De eieren lagen overal in de speeltuin. De
leerlingen zochten in bosjes, onder speeltoestellen en zelfs in bomen! Daarna hebben ze
de chocolade-eieren lekker opgesmuld!
GIPS project in groep 7 en 8
Een indrukwekkende ochtend in de hoogste
groepen van onze school. Twee leerlingen
hebben er een mooi verslag van gemaakt.
Woensdagmorgen 18 mei hebben wij in groep
7-8 een gipsproject gehad. Het woord gips
is de afkorting van: Gehandicapten Informatie Project Scholen. Op deze morgen
kwamen 5 mensen met een handicap ons het
een en ander vertellen over het leven met een
handicap. Maar er was nog meer. Wij hebben
zelf kunnen ervaren wat het inhoudt om met
een handicap te leven.
Twee aan twee mochten wij langs 40 opdrachten
gaan en proberen deze opdrachten uit te
voeren. Een opdracht: Je mag je handen
niet gebruiken en probeer een damschijf te
verplaatsen. Zie foto! Een volgende opdracht:
Met blinddoek: Ruik wat er in deze 4 potjes
zit. Probeer een parcours met rolstoel af te
leggen. En probeer een stuk met een stok te
lopen met blinddoek. Na de pauze mochten wij
allerlei vragen stellen. Iemand wilde van de
blinde mevrouw weten, hoe zij het eten klaar
kan maken.
Een andere vraag werd aan de nagenoeg dove
meneer gesteld. Wat voor functie heeft dat
kastje om uw nek (een microfoon). Marloes,
die een spierziekte heeft, heeft ons laten zien
hoe zij d.m.v. mooie beugeltjes om haar hand
toch kan typen en schrijven.
Een mevrouw die als het ware door een koker

kijkt, vertelde hoe lastig het is om te fietsen,
maar zij heeft een lieve vriendin die haar daar
goed bij helpt. De dame in de rolstoel was heel
openhartig en vertelde hoe zij naar boven kon
gaan en zelf kon douchen.
We hebben de dagen erna nog veel over deze
ochtend gepraat. Veel respect voor deze blije
mensen met een handicap!
Groep 6,7 en 8 bezochten op dinsdag 24 mei
de techniekmanifestatie Game On in de
Evenementenhal in Gorinchem. Op een bijzondere interactieve manier wil men de leer-

lingen bekend maken met en interesseren
voor de diverse technische beroepen. Allerlei
onderdelen van de techniekbranche werden
bekeken. Diverse werkstukken zoals boekensteun, vliegtuig en boot werden gemaakt van
hout, plastic en metaal. Een hele belevenis, die
de hele ochtend duurde. Gratis vervoer met de
bus en een prima organisatie zorgden voor een
interessante en leerzame ochtend. “Het lijkt
wel een extra schoolreisje” zei één van de leerlingen, toen hij in de bus zat.
Op woensdag 25 mei was het groot feest op
de Regenboog, want juf Nellie Pijl was 25
jaar onderwijzeres. Dit hebben we gevierd
met alle kinderen, alle meesters en juffen en
natuurlijk met juf Nellie en haar man Richard.
Om negen uur werd juf Nellie
opgewacht door een erehaag.
Alle
kinderen
hebben
haar toegezongen. Binnen
gekomen kreeg juf Nellie
van alle kinderen een bloem,
zodat een reusachtig boeket
ontstond. Daarna volgden
verschillende optredens en na
de pauze was er een heuse
lachwedstrijd. De kinderen
mochten proberen om de lach
van juf Nellie zo goed mogelijk
na te doen. Sara Swaanen
won in de onderbouw en
Jelle van Klei won namens
de bovenbouw. Zij kregen
heel toepasselijk als cadeau
een lachzak. Juf Nellie heeft
genoten van deze bijzondere ochtend. Haar collega’s zijn blij met zo’n
juf, die altijd klaar staat voor haar collega’s,
maar nog veel belangrijker: altijd op zoek is
naar manieren om de leerlingen, die haar zijn
toevertrouwd, zo goed mogelijk te begeleiden
op weg naar volwassenheid.
Twee dorpsscholen in Schoonrewoerd
100 jarig bestaan Noachschool
Op deze plaats ook onze felicitaties
voor de jubileumviering van de Noachschool
die
deze
weken
plaatsvindt.
We leven mee met deze collega-school en we
waarderen het dat er bij regelmaat uitwisseling
kan plaatsvinden over gezamenlijke belangen
of activiteiten. Een goede afstemming en
samenwerking stellen we zeer op prijs. Het is
belangrijk om elkaar te respecteren.

De Regenboog sinds 1891 en nu
In de verschenen krantenartikelen over het
jubileum werd de Noachschool genoemd als de
school voor het hele dorp en voor iedereen. Op
zich is het de vrijheid van de school om dat zo
aan te geven.
Het doet echter tekort aan de Regenboogschool
als zou worden vergeten dat deze school er ook
is (zelfs al vanaf 1891, dus al 120 jaar) als een
aantrekkelijke dorpsschool voor de kinderen
van Schoonrewoerd en directe omgeving. De
beide scholen hebben hun (kerkelijke) historie.
Aanvankelijk had de Regenboog de naam van
“Gereformeerde school” en was de schoolplek
aan de Dorpsstraat. Later werd met de Noachschool het gebouw van de vroegere Landbouwschool aan de Kerkweg in gebruik genomen.

In 1986 kreeg de Regenboogschool een naamsverandering. Het werd Christelijke Nationale
Basisschool “De Regenboog”. De school kwam
toen in het nieuwe gebouw aan de Noorderwoerd aan de oostkant van de nieuwbouw.
Daar staat op een mooie locatie in een groene
(speel)omgeving een gebouw met inmiddels
vijf lokalen, een speelzaal en een ruime hal
waar ict-onderwijs en andere opvang kan
plaatsvinden.
Vanaf 2003 valt de school onder de bestuurlijke samenwerking van Christelijke scholen
in Leerdam en Gorinchem uitgaande van de
Stichting Logos. Vanaf die tijd geldt ook een
specifieke samenwerking met de Julianaschool
in Leerdam onder de naam Cbs Ichthus.
De Regenboog is een school waar een brede
instroom is van leerlingen die vanuit een open
en
positief christelijke levensverwachting
met zorg en aandacht worden opgevangen.

De resultaten die worden nagestreefd zijn
ambitieus, maar worden evenzeer afgestemd
op de mogelijkheden van het kind. Het inspectiebezoek van 2011 leverde een positief
resultaat op. Een enthousiast team zorgt voor
een sfeervolle opvang. Ons motto is: Kind en
kwaliteit zijn onze zorg.
Afscheid meester Hans van Snippenberg
Meester Hans van Snippenberg heeft aangegeven dat hij met ingang van het nieuwe
schooljaar 2011-2012 zal stoppen met het
werk als locatieleider in Schoonrewoerd. Dan
zal hij ook niet meer verbonden zijn aan de
Regenboog als leerkracht en locatieleider.
In een brief gaf meester Van Snippenberg
het volgende aan: “Op 1 augustus a.s. hoop
ik mijn 40 jarig jubileum in het onderwijs te
beleven. Voor mij een gepast moment om
een stap terug te doen en plaats te maken
voor een nieuwe locatieleider op de locatie de
Regenboog in Schoonrewoerd.”
Vanaf 1997 is meester Hans werkzaam
geweest in Schoonrewoerd. Hij was meer en
meer de aanspreekpersoon voor de school en
de animator bij allerlei activiteiten. Daarnaast
zorgde hij voor de opvang van de oudste
groepen. Met veel welwillendheid en betrokkenheid werden die taken uitgevoerd. Kenmerkend is het grote netwerk dat hij hierbij
opbouwde. Het was een intensieve periode
van werken, die nu wordt afgesloten met veel
erkentelijkheid voor de inzet.
Op 30 juni is er afscheid met een feestdag voor
de kinderen. ’s Middags worden oud-leerlingen,
ouders, oud-collega’s en andere betrokkenen
in de gelegenheid gesteld om meester Hans
van Snippenberg de hand te drukken tijdens
een receptie in het schoolgebouw van 15.00
tot 16.30 uur.
Met het afscheid van meester van Snippenberg
is de ambitie van De Regenboog niet verminderd. Integendeel. Als afscheidscadeautje
heeft de vertrekkende locatieleider er nog op
aangestuurd dat het schoolplein een stevige
aanpak moest ondergaan. De oude inrichting is
vervangen door een nieuwe aangepaste opzet,
die veiliger is en meer mogelijkheden biedt.
Nieuwe locatieleider en leerkracht
Even ambitieus is naar een nieuwe en gekwalificeerde locatieleider gezocht. Per 1 augustus
is als nieuwe locatieleider en leerkracht aangesteld mevr. C. van Reenen-Sterk.
Juffrouw Caroline van Reenen woont in
Leerdam en werkt al lange tijd op de chris-

telijke basisschool “Klim Op”. In het begin
van haar loopbaan heeft juffrouw Caroline al
enkele jaren in Schoonrewoerd gewerkt op
de toenmalige Noachschool en ook de Regenboogschool (toen nog CNS-school). Zij werkte
destijds als vakleerkracht muziek en groepsleerkracht. Juffrouw Caroline heeft zich steeds
gemanifesteerd als een krachtige en enthousiaste leerkracht.
Drie jaar geleden heeft zij de managementopleiding gedaan. Daarin ligt voor haar ook
de uitdaging om een nieuwe stap te maken.
Daarnaast blijft ze graag lesgeven. Wij vinden
het een sterke aanwinst voor de school dat
juffrouw Caroline van Reenen als locatieleider
kon worden aangetrokken. We heten onze
enthousiaste juf graag van harte welkom en
wensen haar een fijne en gezegende tijd toe.
Met de benoeming van juffrouw Caroline is
ook duidelijk geworden dat we in het nieuwe
schooljaar met minimaal vier klassen kunnen
gaan werken. De bovenbouwgroepen 5 t/m
8 worden eveneens in twee groepen opgevangen.
Verdere ontwikkeling school
De veranderingen geven nog extra aanleidingen voor aanpassing en vernieuwing. Voor
2011-2012 komt er een nieuwe voorziening
van het ict-onderwijs en van de inrichting met
digitale schoolborden in alle groepen.
Buiten Schoolse Opvang (BSO) in
Schoonrewoerd
Bij een aantal ouders groeide i.v.m. de werktijden de behoefte voor opvang van de kinderen
na schooltijd. Soms is het lastig passende
gastopvang te vinden. De BSO is door ons
uitbesteed aan SKCN (Stichting Kinderopvang
Centraal Nederland). Met SKCN zijn diverse
gesprekken gevoerd om tot een Buitensschoolse Opvang in Schoonrewoerd te komen.
Er is geïnventariseerd (ook bij de Noachschool
en zelfs in Zijderveld) welke belangstelling er
is. Inmiddels is duidelijk dat er genoeg belangstelling is voor een start in Schoonrewoerd.
Als school hebben we ruimte in het gebouw
en gebruik van het schoolplein (mede een
stimulans voor de pleinrenovatie) beschikbaar gesteld voor de BSO. SKCN onderzoekt
dit nader en is bezig met de opzet van de BSO.
Zo mogelijk vindt de start direct na de zomervakantie plaats. Binnenkort hopen we van de
opzet en start van SKCN informatie te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Directie en personeel
Regenbooglocatie van de Ichthusschool

Een weerpraatje?
Het is een oude gewoonte als je iemand aan
het praten wil krijgen, om dan te beginnen met
het weer. Je zegt bv. “Het is toch prachtig weer
vandaag!” Je verwacht dat hij of zij dit beaamt
en verder een praatje begint. Zelden dat je een
nors antwoord krijgt: “Nou ik had liever dat het
regende.” En zeker niet als je zoiets zegt met
Koninginnedag, hoewel de regen hard nodig
was voor de tuin en het land.

schrijven, want na 1970 hebben we met Koninginnedag geen natte sneeuw meer gehad. Ook
ben ik geen meisje hier op Schoonrewoerd
meer tegengekomen dat een zoen van de
koningin gekregen heeft.

Maar dit jaar hadden we in elk geval prachtig
weer met de Koninginnedag. We hebben het
ook wel eens heel anders meegemaakt.
Wat ik nu schrijf heb ik al eens eerder
geschreven, maar als je ouder wordt beleef
je weinig nieuwe dingen meer, en als je toch
wat wil vertellen verval je in herhalingen. Het
prettige is, dat je het niet merkt als dit niet
gelezen wordt.
Als secretaris van de wandelclub SIA had ik
al twee jaar achtereen een verzoek ingediend
om met de wandelclub deel te nemen aan het
defilé met Koninginnedag, dat toen nog plaatsvond bij paleis Soestdijk, maar beide keren
werd het afgewezen. Toen ik het voor de 3e
keer aanvroeg werd het verzoek ingewilligd en
mochten wij komen, dit was in 1970.
Het was niet zo dat elke willekeurige groep
zomaar kon deelnemen aan het defilé, je
moest een speciaal bewijs hebben, anders
kwam je de poort niet binnen. Daar stonden
marechaussees die alles controleerden. Ook
mensen die bloemen kwamen brengen voor
de koningin kwamen de poort niet in, maar ze
moesten de bloemen daar afgeven.
Dus het was al bijzonder dat wij wel binnen
mochten komen. Ook bijzonder was het weer.
30 april, koud dat het was, natte sneeuwvlokken dwarrelden om je oren en we moesten
zo lang wachten voordat de groepen mochten
gaan lopen, langs het terras waar de Koninklijke familie stond om het defilé af te nemen.
De jongens in korte broeken en de meisjes in
die korte rokjes, blote benen met sokjes en
van die dunne blouses aan, gezichten paars
van de kou. Anja Kersbergen en Meta Boonstra
mochten de trappen op om de koningin een
mand met kaas aan te bieden en Alberta Orsel
mocht bloemen aanbieden. Toen Alberta zei:
“Ik ben ook jarig”, kreeg ze spontaan een zoen
van de koningin, ze was er zo beduusd van, dat
ze aanvankelijk vergat de bloemen te geven.
Omdat ik dit alles zo bijzonder vind, zou ik
het elk jaar met Koninginnedag wel willen

We hopen Alberta te ontmoeten als ze hier
komt met de reünie ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de Noachschool.
Bikker

Vakantiebijbelclub

Natuur- & Vogewacht
‘De Vijfheerenlanden’

Schoonrewoerd
DV 9, 10 en 11 augustus
Beste kinderen en ouders van ons dorp,

Zomer is het, volop zomer. Alles bloeit tegelijk
lijkt het en het groen van de bomen is vol
en biedt veel schaduw. De meimaand was
ongekend zonnig en warm. En droog… dat is
het nadeel. Bij de Natuur- en Vogelwacht is
nu de aandacht vooral voor buiten. Er gaan
groepen op pad om insecten te bestuderen en
andere groepen gaan vogels kijken langs de
Appeldijk en Koornwaardplas te Heukelum.
Mocht er nu toch een regenachtige dag komen,
kom dan naar de Schaapskooi en bewonder de
natuurfoto’s van S. van Baren (hele maand
juli). In augustus en september kunt u foto’s
bezichtigen van de Verenigde Amateur Natuurfotografen (VAN) uit Amstelveen.
Als u iets bijzonders wilt beleven, dan is 2
september een aanrader. Dan gaan we in de
nacht vanaf 19.30 uur op zoek naar nachtvlinders. Een belevenis!
Ook wil ik u alvast wijzen op 1 oktober: dan is
het OPEN HUIS bij de Natuur- en Vogelwacht
De Vijfheerenlanden. De deuren staan open, er
is van alles te zien, te proeven en te doen. Het
is ook een unieke gelegenheid om in het hart
van de organisatie te kijken: de werkgroepen,
hun bezigheden en de gezellige vrijwilligers.

Ook dit jaar zal er op dinsdag 9 augustus t/m
donderdag 11 augustus weer vakantiebijbelclub in ons dorp worden gehouden. Net als
voorgaande jaren zijn alle kinderen van groep
1 t/m groep 8 van harte uitgenodigd.
In deze week hopen we met zoveel mogelijk
kinderen uit ons hele dorp en omgeving samen
te komen, om met elkaar te bidden, te zingen
en naar ijbelverhalen te luisteren. Ook worden
er een aantal leuke werkjes gemaakt. Het is
elk jaar weer superleuk en daarom de moeite
waard om eens een kijkje te komen nemen!
De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9:30 tot
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Het programma
duurt dan tot 15:00 uur.
Natuurlijk mag u als ouders ook komen kijken
wat uw kind allemaal hheft gedaan en geleerd.
Donderdagavond bent u van harte welkom
vanaf 19:00 uur. Als u meer wilt weten kunt
u contact opnemen met Paula van Vliet (tel.
0345-536115).
Schrijf bovengenoemde data vast in uw
agenda. We rekenen op uw en jullie komst!!

Geniet van de zomer en graag tot ziens in De
Schaapskooi.

de VBC-commissie

Jolanda Lemcke

Heeft u een mondhygiënist nodig? U bent van harte welkom !!

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

Jaarmarkt

NIEUWS VAN DE
Dorpsvereniging
17 mei is er weer een vragenuurtje geweest.
Een verslag hierover vindt u elders in deze
Klepper. Aansluitend was er de ledenvergadering met de gebruikelijke agendapunten.
Zowel de secretaris, de penningmeester als
de beheerders van het hertenkamp hadden
alles keurig voor elkaar. Heel hartelijk dank
hiervoor!
De bestuursverkiezingen zijn ook altijd weer
een hoogtepunt. Drie bestuursleden die
aftredend waren, stelden zich gelukkig weer
herkiesbaar te weten Gera de Jong, Evelien ’t
Lam en Jan van Tilburg.
Mario Swaanen, onze stijlvolle en betrouwbare
penningmeester, gaf helaas aan echt geen tijd
meer te hebben. Mario, alvast bedankt voor
alle inzet! Voor deze functie wordt dus dringend
een nieuw bestuurslid gezocht.
Ook bij de activiteitencommissie wordt dringend
naar versterking gezocht. Liesbeth en Mario
Swaanen kunnen hiervoor geen tijd meer vrij
maken. Voor de overblijvende dames wordt
het dan wel wat veel om de bestaande festiviteiten te blijven organiseren. Dus hiervoor ook
gaarne nieuwe leden gezocht om alles weer op
volle toeren te kunnen laten draaien.
Hartelijke groet,
J. van Tilburg
Voorzitter D.V.S.

VERSLAG
VRAGENUURTJE
17 mei
Aanwezig namens de gemeente Leerdam:
W. v.d. Leij (wethouder), R.E. den Hartog
(PvdA), A. de Bruijn (SGP), J. van Beuzekom
(CU), T.H. van Weverwijk (CDA). M.E.G.A.
Horden (VVD), B.A. Keskin (Leerdam 2000), K.
Boot (openbare werken) en verder: H. Idikel
(politie), A. Bijl (het Kontakt).
De voorzitter heet de vele aanwezigen van
harte welkom en opent Het Vragenuurtje door
de eerste vragensteller aan het woord te laten:
Marie Kers: Hij vraagt wat de bestemming

is van het stukje grond waar de aula gestaan
heeft en of er geen parkeerplaats gemaakt
kan worden waar b.v. werkbusjes geparkeerd
kunnen worden. W. v.d. Leij antwoordt dat er
op dit moment nog geen bestemming voor
is maar dat dhr. Bikker het mogelijk bij zijn
project wil betrekken. Er wordt wel toegezegd
dat dit stukje grond opgeknapt wordt en dat het
onkruid in ieder geval verwijderd zal worden.
Marie merkt ook op dat er op verschillende plaatsen in de wijk teveel groen over
de trottoirs groeit. K. Boot zegt toe dit in de
gaten te houden, er zijn standaardbrieven om
de huiseigenaren erop te attenderen. Ook zal
hij eventueel contact opnemen met Kleurrijk
Wonen wanneer het huurwoningen betreft.
Ook herinnert Marie de gemeente eraan dat
de stenen randjes rond de bomen in de Pr.
Beatrixstraat nog verwijderd moeten worden,
dit is eerder al toegezegd. Hij vraagt ook
wanneer de Kon. Wilhelminastraat opgeknapt
gaat worden. Dit staat voor 2012 op het
programma.
Ank Manuputty: Ook zij vraagt onderhoud
voor het stukje grond waar de aula gestaan
heeft. Het wordt nu gebruikt als uitlaatplaats
voor honden en dat is niet de bedoeling.
Aart Terlouw: Vraagt wanneer de bouw op de
Ooievaarszoom gaat beginnen. Na de zomervakantie is de bedoeling met de kerk en ook
met de woningen. Verzoek namens de omwonenden om voor het heien foto’s te maken van
de huizen, dit i.v.m. eventuele scheuren later.
De wethouder zegt dit toe.
Loes Bambacht: Zij geeft de gemeente allereerst een compliment voor het onderhoud van
de begraafplaats, op steeds meer plaatsen
komt grind tussen de graven. Op de plaatsen
waar nog gras ligt is het na hevige regenval
modderig en drassig en vooral voor oudere
mensen slecht toegankelijk. Een grote wens
van haar is om paden langs de graven te
maken. Achteraan de begraafplaats is een hek
gemaakt om de grond uit een gedolven graf
tijdelijk af te voeren. Er zitten nog wel veel
molshopen op de begraafplaats.
Marlijn Moors: Haar eerste vraag is hoe het
met de status van de bushaltes is gesteld.
De wethouder geeft toe dat deze kwestie al
weer te lang loopt en er binnenkort een besluit
genomen moet worden. Er zal ook een overleg
met de bewoners plaatsvinden.
Haar tweede opmerking betreft het vrachtverkeer over de Dorpsstraat dat veel te hard rijdt

terwijl het een 30-km-zone is. Ook bewoners
van de Kon. Julianastraat klagen over het
aantal vrachtwagens dat door hun straat rijdt
en ook over de snelheid.
De politie meldt dat er de laatste tijd regelmatig metingen gedaan zijn, waarbij 33
bekeuringen zijn uitgedeeld en 2x het rijbewijs
is ingevorderd. Een tip is om ook ’s morgen
vroeg te controleren en niet teveel op dezelfde
tijden. Advies is om deze controles ook in het
Kontakt te plaatsen. Ook de gemeente is met
andere plannen bezig, drempels of bloembakken (zoals in Arkel) of een flitspaal. Voor
de Kon. Julianastraat is het misschien mogelijk
om een bord ‘verboden voor vrachtverkeer’ te
plaatsen.
Kees de Korte: Maakt zich zorgen over de
snelheid die gereden wordt op de Kerkweg
(30-km.-zone). Met ingang van 1 mei schrijft
de politie ook bekeuringen uit voor auto’s die
bij school geparkeerd staan. Hij is van mening
dat ook de gemeente nu maatregelen moet
gaan nemen met het plaatsen van borden
bij de school. Voor hem is het belangrijk dat
de kinderen veilig naar school kunnen, dus
snelheidremmers plaatsen of een fietspad
aanleggen. De wethouder zegt toe dit met de
verkeerscommissie op te nemen.
De politie zegt dat het gemeentebeleid rondom
de school inderdaad per 1 mei 2011 gehandhaafd gaat worden, dit is landelijk zo geregeld.
Men is echter van mening dat er nu juist harder
gereden gaat worden. Ook Loes Bambacht
(moeder van een verkeersslachtoffer) attendeert erop dat er in de woonwijken niet zo
hard gereden moet worden.
Het tweede punt van Kees is de bouw van
een gymnastieklokaal. Het dorpshuis voldoet
al langer niet meer aan de gestelde eisen. Hij
benadrukt nogmaals dat we ons er allemaal
hard voor moeten maken dat deze voorziening
in ons dorp komt. De DVS heeft hier ook erg
zijn best voor gedaan en zal er ook voor gaan
om een ontsluitingsweg in de wijk te krijgen.
Rien Bambacht: Hij vraagt hoe het met het
wandelpad langs de Kerkweg/om de Wiel zit.
Dit komt er voorlopig niet, er is al veel werk
voor gedaan maar de grondeigenaren willen
niet meewerken.
Teun den Braber: Zij vraagt zich af hoe
het met de bouwplannen voor het HOVOterrein staat. De wethouder antwoordt dat dit
een slepende kwestie is, in juni wordt er een
uitspraak van de rechtbank verwacht en dit
zullen we even af moeten wachten.

Jeanet de Zeeuw: Zij vraagt zich af wat de
reden is dat de bushaltes verplaatst moeten
worden. Overal worden bushaltes aangepast
voor rolstoel/rollater-gebruikers of voor
mensen die (tijdelijk) slecht ter been zijn.
Dit betekent een hogere instap en een lengte
van minimaal 7 meter en dat kan niet op de
huidige plaats gerealiseerd worden. De DVS
heeft al langer een voorkeur voor de plaats
waar vroeger het tankstation van Bassa was.
Er zal binnenkort toch een oplossing gezocht
moeten worden anders verloopt de subsidie.
Claudina Liefhebber: Zij vraagt aandacht
voor het asfalteerwerk aan het einde van de
Kalverweg, het asfalt brokkelt aan de kant
steeds verder af. Ook de putten moeten hier
leeg gemaakt worden. De wethouder geeft
aan dat men klachten ook kan door geven op
verbeterdebuurt.nl en het is ook mogelijk om
je klacht te volgen.
Rita de Ruijter: Zij heeft per mail aandacht
gevraagd voor de prunussen op het Hazenblok/
dr. Westenburgstraat en de knotbomen aan de
Kerkweg. K. Boot heeft de mail meegenomen.
Geuf is bang dat de oude bomen bij snoeiwerkzaamheden zullenafsterven.
Tina Klarenbeek: Zij vraagt aandacht voor
de stank in de doucheput bij haar ouders
(Kalverweg 1). Na de nieuwe riolering is dit
alleen maar erger geworden. Jeanet de Zeeuw
bevestigt dat dit bij haar ouders (Kalverweg
9) ook zo is. Dit wordt meegenomen door de
gemeente.
Marie Kers: Hij wil nog even een compliment
maken voor de speeltuin in West, het is een
prachtig geheel geworden.
Jeanet de Zeeuw: Zij verzoekt de bezitters
van honden om de hondenpoep op te ruimen
in de daarvoor bestemde afvalbakken en er
niet naast te laten liggen. Ook de handhavers
zullen dit in de gaten gaan houden.
Tot slot wordt iedereen bedankt voor zijn/haar
bijdrage aan dit vragenuurtje, een verslag zal
in de eerstvolgende Klepper geplaatst worden.
Tijdens de Wijkschouw die gepland staat
voor donderdag 29 september a.s. zullen
deze punten ook met de gemeente Leerdam
besproken worden.
Gera de Jong,
Secretaris DVS

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische
deken, spaarlampen, magnetron, etc.)
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?

NIEUWE NAAM, NIEUWE START!
Voorheen Notarispraktijk Leerdam,
vanaf nu Notarispraktijk Wolthuis.
PERSOONLIJK

HELDER

VAKKUNDIG

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

Energieweg 22a | Postbus 32 | 4140 AA Leerdam
Telefoon: 0345 - 61 56 41 | Telefax: 0345 - 61 77 21
E-mail: info@notariswolthuis.nl | Website: www.notariswolthuis.nl

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web:
www.levenmetstraling.nl
Mail:
info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

-

Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

Lieveheersbeestjes tegen luizen
De gemeente heeft in de Dorpsstraat larven
van lieveheerstbeestjes uitgezet tegen luizen
en ander ongedierte.
Wilt u dat in uw tuin ook doen? Dat kan! Via
Otto Peterse (06-53211630) kunt u larven
bestellen bij de leverancier van de gemeente.

Burgerlijke stand
Geboren

23 mei - Marlie Feikje Margaretha Cornelia
Dochter van Menno Witt en Karin Dijkers-Witt,
zusje van Jurjen en Lauren

Overleden
5 juni is Tineke Vink- van Zwam overleden,
in de leeftijd van 54 jaar. Zij woonde op Kortgerecht 76. (Tineke heeft heel veel kleding en
kinderkleding bij ons gebracht voor Roemenië.)

11 mei - Evi Maria Eliza
Dochter
van
Erik
en
zusje van Anna

Laura

Vroege,

8 juni is Jo de Keyzer-Kros overleden, in de
leeftijd van 83 jaar, geboren en getogen in ‘t
bos. De laatste jaren woonde ze Julianastraat
4. (Nu we nogal met schoolfoto’s bezig zijn,
zien we Jo Kros op een klassenfoto staan als
schoolmeisje van ongeveer 10 jaar. Dan zijn
zelfs 83 jaren omgevlogen als een schaduw.)
Verjaardagen
1 juni is Jip Bogerd-Spiegelaar 90 jaar
geworden. Jip kwam als schoolmeisje uit
Drenthe via de Achterhoek naar Schoonrewoerd.
7 juni is Cor de Leeuw (Cor van moetie) 99
jaar geworden. Corigje is geboren en getogen
in/op de grote boerderij van Nols de Leeuw die
aan de Kalverweg stond. Later verhuisd naar
de woningen van Volker, waar ze is blijven
wonen totdat ze naar Huis ter Leerde ging. (Ze
staat op een klassenfoto als schoolmeisje toen
meester Wildschut bovenmeester was.)

11 mei - Julia
Dochter van Jaco en Nella van Zanten,
zusje van Carolien, Liset, Laura en Coen

Ingekomen
Er zijn er verschillenden aan het verbouwen in
door hun aangekochte woningen, maar zij zijn
hier nog niet gevestigd.
Bikker

;FMGTQBSFOWPPSKFFJHFO
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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

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

ACTIVITEITENKALENDER
juni
17 en 18 juni
22 juni
25 juni
9:00-12:00 uur
25 juni
vanaf 06.00 uur
30 juni
15:00– 16.30 uur

augustus
9 t/m 11 augustus
24 augustus
september
2 september
3 september
28 september
29 september
oktober
1 oktober
5 oktober
26 oktober

Samenloop voor Hoop
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Mini-rommelmarkt in De Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Vijheerenlanden wandeltocht, SIA
Afscheidsreceptie van dhr. Van Snippenberg, locatieleider van de
Regenboog te Schoonrewoerd.

Vakantiebijbelclub, Hervormde Kerk
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

19.30 uur

De nacht van de nachtvlinders in De Schaapskooi
Open deur route in Schoonrewoerd
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Wijkschouw met medewerking van de DVS

Open huis bij de Natuur- en Vogelwacht in De Schaapskooi
Najaarsavond bij het Ouderenkontakt
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

