10 november 2022

Oproep: Kinderkoor kerstviering
Het lijkt nog ver weg, maar óók de Kerst 2022 komt al weer in
beeld. Bij Kerst hoort uiteraard ook weer een mooie kinderkerstviering! Op kerstavond, zaterdag 24 december is er om 19.00
uur een gezinsviering in de H. Michaëlkerk.
Alle kinderen vanaf groep 3 die het leuk vinden om
op die kerstavond in het kerstkoor te zingen, zijn van harte
welkom! Natuurlijk moet er wel een aantal keer geoefend
worden. Dat gaan we doen op: zaterdag 10 en 17 december, en
woensdag 21 december. Alle dagen van 15.00 uur tot 16.30 uur, in de kerk.
Tijdens de kerstviering wordt er ook weer een kerstspel opgevoerd; de kinderen van het koor die een
rol(letje) daarbij willen, kunnen dit aangeven bij de eerste repetitie.
Het kerstverhaal wordt verteld door een verteller. De toneelspelertjes hebben zelf geen tekst en hoeven
het kerstverhaal alleen uit te beelden.
We hopen op een groot en enthousiast koor, zodat we er ook dit jaar weer een prachtige viering van
kunnen maken. Kinderen kunnen zich opgeven bij Joske (joskewilco@gmail.com of 06-14054584).
Hulpouders zijn ook van harte welkom! Joske de Kruif (namens de OV) en Angelique van Duijn
(namens H. Michaëlkerk)

Wat doet tie daar ?
Mogelijk hebt u bij het kinderen halen of naar school brengen of
gewoon als u langs fietst, de auto’s
van het schilderbedrijf Copier en klusbedrijf Jeroen van Garderen,
bij de kerk gezien. Zoals alles groot is bij onze H. Michaelkerk, met
als logische bijnaam de ‘Kathedraal van ’t Sticht’, is dat ook met
het onderhoud. Bij een normaal huis heb je 1 à 2 dakkapellen. De
kerk heeft er 36. En dan ook nog op 25 meter hoogte. Het schilderen houtherstel is dus een omvangrijke en kostbare klus. Dit jaar
wordt een voorzichtig begin gemaakt en het is hard nodig ook.
Alleen een beetje afkrabben en een likje verf is onvoldoende. Op
een aantal plekken is er zodanige houtrot dat er hout ‘aangeheeld’
moet worden. En niet zomaar een stukje hardhout er tegen aan
spijkeren, want dan is het middel erger dan de kwaal. Het te
vernieuwen hout moet ‘uitgewerkt’ zijn. Daarvoor moet oud grenen
hout gezocht worden. Maar naast de moeilijkheden , ook nog iets
leuks. Op de dakspanten van de Mariakapel vonden we de namen
van de overgrootvader ( 1896) en de vader van de huidige
gebroeders Herman en Aswin Copier. Een heuse Schalkwijkse schilders-dynastie. Je kunt wel raden
welke naam er, na afloop van deze klus, op de dakspanten komt te staan.

Co Baas

Aparte serie van ‘subtopper’ Schalkwijk
Zelfs ‘rassupporter’ Jan van Rooijen wist zich niet meer
te herinneren hoe lang het geleden was dat zijn cluppie
Schalkwijk met 5-0 had gewonnen. Maar afgelopen
zaterdag was het eindelijk weer eens zover: een 5-0zege op OSO. En wat nog opmerkelijker was: alle goals
werden door een verschillende speler gemaakt en ook
dat had Jan nog nooit meegemaakt. Dit was het
bijzondere scoreverloop:

1-0 Bas van Dijk
2-0 Jules Sturkenboom
3-0 Jules Steultjens
4-0 4-0 Vince Seelen (strafschop)
5-0 Thijn Vernooy.
De laatste is de zoon van elftalleider Ronald die samen met trainer Marco Tangelder tot nu toe een
mooie serie heeft neergezet. De voetballers van Schalkwijk zijn intussen opgeklommen tot de subtop
van de vijfde klasse. ,,Het is jammer dat we de thuiswedstrijd tegen Austerlitz op de valreep door een
eigen doelpunt met 2-3 hebben verloren, anders hadden. We nog hoger gestaan’, reageert Ronald
Vernooy.

Hoe dan ook, Jan van Rooijen en de andere supporters kijkennu al reikhalzend uit naar de Krommerijnderby op zaterdag 26 november tegen SVF. De Cothense ploeg is net als Schalkwjk naar de vijfde
klasse gedegradeerd maar is nu met VIOD medekoploper. Het wordt hoe dan ook een echte topper op
Sportpark De Kamp waar Schalkwijk vorig seizoen in de stromende regen de enige uitzege (0-1)
boekte. Hopelijk wordt het nu beter weer en gaan we een mooie wedstrijd zien. Ik heb al een gastvrije
uitnodiging gekregen van oud-SVF-voorzitter Kees Mocking en zal op 26 september met vele anderen
uit Schalkwijk zeker van de partij zijn.

HERENBOEREN INFORMATIE BIJEENKOMST
Eerder hebben jullie kennis kunnen maken met het concept van de
HerenBoeren. Je kunt ook op hun website kijken.
Samen duurzaam voedsel produceren
Elke week verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor
wie wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswaren, en dat 'gewoon' van je eigen boerderij, verzorgd door je
'eigen' boer.
Als huishouden investeer je eenmalig in je lidmaatschap (€ 2.500, alleenstaand de helft). Verder delen
de Herenboeren alle kosten die nodig zijn om hun bedrijf te laten draaien. Hoeveel precies, daarover
besluiten ze samen, maar circa 12,50 per mond per week is een aardig richtbedrag.
Herenboeren zijn soeverein, want zij runnen met elkaar een
bedrijf zonder zoiets als een bank of subsidie. Hun boer zorgt
voor voldoende duurzaam geproduceerd en kwaliteit goed voedsel. Hij of zij krijgt daarvoor een prima
salaris. Zo maken Herenboeren werk van een eerlijk, door mensen gedragen en bovenal toekomstig
bestendig voedselsysteem.
Ben je geïnteresseerd?
Abonneer je op de nieuwsbrief via de website. In de laatste nieuwsbrief staat waar je je
kunt aanmelden voor een bijeenkomst op zondag 11 december (van 14.30 - 16.30 uur) in De
Grund. Adres: De Poort 77 in Houten. Herenboeren NL zal er zijn om al je vragen te beantwoorden. Zie
ik je daar?
Met een hartelijke boeren groet van Conny Weldam

U geeft toch ook voor de Muziek in de dorpen?!

Donateursactie Caecilia
Net als voorgaande jaren houdt Muziekvereniging Caecilia
haar donateursactie. Daarmee stellen we inwoners van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal in de gelegenheid een
bijdrage te leveren aan het muziekleven in onze dorpen.
Ook u kunt onze muziek steunen!! Op de website van ceacilia
schalkwijk vindt u het bankrekeningnummer.
Op het Eiland van Schalkwijk wonen vele trouwe donateurs. We hopen dat die ook dit jaar
willen meewerken onze vereniging draaiende te houden. Veel dank daarvoor.

Vierde editie: Houten On Stage
Dinsdag 21 maart 2023 gaat de rode loper weer uit voor de vmbo
leerlingen van Yuverta en Houtens. Tijdens het beroepenfeest maken zij
kennis met beroepsbeoefenaren en bedrijven uit de regio. Maken ze
tijdens het feest een match, dan worden ze uitgenodigd voor de doe dag
op 6
april. De leerlingen mogen een halve dag sfeer proeven én de handen
uit de mouwen steken.
Niet alleen landelijk is er een nieuwe projectleider, ook lokaal. Inge van

Doorn heeft recent het stokje
overgegeven aan Claudia Verbree. Claudia is geboren en getogen in Tull en ’t Waal en woont al
een aantal jaar in Houten. Ze is haar schoolcarrière zelf ook gestart op het vmbo. En runt nu al een
aantal jaar haar eigen bedrijf. Samen met het Stage Team is ze vol enthousiasme aan de slag gegaan.
Om het beroepenfeest wederom tot een succes te maken, is Claudia op zoek naar
beroepsbeoefenaren en bedrijven die een bijdrage willen leveren. Heb je een leuke baan? Of ben je
ondernemer en wil je één of meerdere mogelijkheden binnen je bedrijf toelichten? Neem dan
contact op. Dat kan via mail@houtenonstage.nl. Aanmelden kan rechtstreeks via de website
houtenonstage.nl

Zoek: Pepper de kat op het Overeind
Onze kater Pepper is sinds zaterdagavond niet meer thuis gekomen.
Hij is pas 5 weken geleden op ons Dorpje Overeind komen wonen.
Pepper moest eigenlijk nog binnen zitten om te wennen aan de
nieuwe omgeving, maar tijdens een onbewaakt moment is hij toch
ontsnapt. Hij is heel knuffelig en zeker niet mensenschuw. Hij loopt
dus gemakkelijk ergens naar binnen en vind daar dan een fijn plekje.
Pepper is 5 jaar oud en is gechipt.
Wij (en zijn zusje poes Minoes) missen hem enorm en hopen dat hij
snel weer bij ons thuis komt! Als iemand hem ziet of heeft gevonden, willen jullie ons dan bellen?
0620040038
Alvast bedankt! Monique & Pauline

18 november: Boerendagfilm
Beste lezer, u bent van harte uitgenodigd om met z’n allen
een gezellige BOERENDAG-avond te beleven en de door u
bestelde film op te halen,
Wanneer:18-11-2022
Waar: Cultureel centrum De Wiese, De Wiese 2 in
Schalkwijk.

Vanaf 20.00 uur. ben je welkom!
De avond is voor iedereen toegankelijk en voor degene die zijn vergeten een film te bestellen zijn er
nog een aantal exemplaren beschikbaar.
Tot vrijdag de 18!! Henk en Jos

19 november: Sinterklaas in Schalkwijk
Sinterklaas komt op zaterdag 19 november een bezoek brengen
aan Schalkwijk. Maarrr...Sinterklaas heeft een probleem. Eén van
de pieten op de pakjesboot, blijkt ziek te zijn! Hij heeft de
pietenpokken, en een piet met pokken kan de Sint natuurlijk niet
helpen bij het vullen van alle schoenen en het rondbrengen van de
cadeautjes op pakjesavond.
Gelukkig blijkt er in ons dorp een tovenaar te wonen; Vriendelijke
Tovenaar Kees. Sinterklaas heeft hem om hulp gevraagd.
Misschien kan hij het grote feest redden door een drankje te brouwen waarmee hij de zieke piet beter
kan maken. Zoals jullie misschien al hebben gehoord, heeft Tovenaar Kees hier de hulp van de
kinderen in het het dorp bij nodig. Hij wil graag dat alle kinderen de uitnodiging waarop een leeg
toverdrankje staat afgebeeld op hun allermooist inkleuren of versieren.
Mocht u nog geen uitnodiging hebben, vanaf zaterdag 12 november zijn deze af te halen bij de Spar.
De versierde toverdrankjes kunnen worden ingeleverd bij de Wiese 17 of Wickenburghselaan 49.
Op 19 november zullen ze dan in de Wiese worden gebruikt om samen een drankje te brouwen
waarmee de piet beter gemaakt kan worden.
Wanneer: 19 november van 11 tot 13 uur, de Wiese
Gratis (Misschien dat de ouders/ verzorgers een kleine vrijwillige bijdrage willen doen. Er zal tijdens het
feest een QR- code te vinden zijn bij de uitgang maar de ouderwetse melkbus is er ook terug te
vinden.)

10 december: Gezellige Kerstmarkt Fort WKU
Eindelijk kunnen we weer een kerstmarkt houden op Fort WKU.
OP zaterdag 10 December bent u weer van harte welkom van
11.00 uur tot 16.00 uur Het Fort wordt
weer in de kerstsfeer gebracht en er is weer een mix van gezellige
kramen met voor ieder wat wils.
De kerstman is aanwezig. Voor de kleintjes wordt een kerstverhaal
verteld. Er is kerstbomen verkoop. En Kinderen kunnen
geschminkt worden.
Voor de inwendige mens is er een kraam met poffertjes, glühwein, broodjes en nog veel meer.
Maak er een gezellige familiedag van en neem vrienden, buren en bekenden mee.
Vervoer tip kom met de Fiets of de belbus https://www.u-ov.info/reizen/houten-schalkwijk.
Graag tot ziens op 10 December.

Woningsplitsing: Van 1 woning 2 maken?
Zijn er in Schalkwijk en Tull en ’t Waal bewoners in het bezit
van een groot huis of schuren die in de huidige energiecrisis
wellicht (te) groot worden, slecht zijn geïsoleerd en
onbetaalbaar worden? Met de stikstofproblematiek helemaal
een oplossing!
Voor wie:
Ben u een eigenaar van een woning, achterhuis of schuur die (te) groot is voor uw woonbehoefte?
Kunt u uw huis splitsen in twee wooneenheden? Hoe werkt dat, haal ik niet veel meer ellende op

mijn hals?
Kan ik mijn zoon of dochter hierdoor een mogelijkheid bieden
om zelfstandig te mogen wonen?
Direct verduurzamen?
Heeft u wel eens over nagedacht om te onderzoeken of uw
huis verder verduurzaamd kan worden?
En u uw energierekening omlaag krijgt en het klimaat hiermee
een groot plezier doet?
Als we bestaande bouw verder verduurzamen en meer ruimte
creëren wordt de vraag naar extra woningen kleiner…..
Misschien kunt u wel extra geld gebruiken om lekker oud te
worden?
U wellicht ook nog de auto mee kunt delen…
Voor de gezelligheid en veiligheid?
Kent u het principe van de hospita; zij is weer helemaal terug van weggeweest
Hoe gezellig zou het zijn als er naast u nog iemand of wel twee mensen kunnen genieten van de
woonruimte?
Wellicht kunt u heel gemakkelijk een extra voordeur creëren?
Misschien kunnen we wel vier stellen een starterswoning creëren in uw schuur waar nu caravans
in staan?
Hoe zou het zijn als u niet meer alleen woont, maar er iets meer reuring om u heen komt?
U kunt u hierdoor veiliger voelen, want alleen is soms echt alleen?
Als u beneden blijft wonen en de kamers boven worden bewoond door iemand anders waar u soms
mee eet of een boodschapje voor elkaar over heeft?
Of uw huis kunt ruilen?
En wellicht zijn de woningzoekenden zo handig dat de timmerman bij u woont!
Allemaal mogelijkheden ter overweging, het lijkt mij fijn als we er allemaal eens over nadenken.
Voor het klimaat, uw portemonnee, de mogelijke na- en voordelen, de warmte en gezelligheid en zeker
ook voor de woningzoekenden in ons dorp. (of voor de ouders die zitten te wachten tot hun jeugd
de deur uit gaat

Willen we OMDENKEN? Door de gemeente, de provincie en door de bewoners van dit Eiland?
Er zijn door een aantal politieke partijen vragen gesteld aan de Raad: waarom woningsplitsing buiten
de rode contoer [nog] niet wordt toegestaan. Ook in 't Groentje heeft u een mooi artikel kunnen lezen.
Het begint te leven! Dus hopelijk spoedig, nu het nodig is, groen licht voor woningsplitsing op het hele
eiland! Een hartelijke groet van Josta Kuijer

Woningbouw op terrein Veevoederfabriek Van Gorp stap dichterbij
De Bunte Vastgoed heeft een bouwplan gemaakt voor het
fabrieksterrein van Van Gorp. Bunte heeft het plan in overleg
met de buurt ontwikkeld. Met het plan komt een einde aan de
jarenlange overlast van de fabriek voor de buurt.
Als volgende stap is een ontwerp-wijzigingsplan gemaakt. Met
dat plan verandert het gebruik van het terrein van fabriek naar
wonen. Het college is akkoord gegaan met het ontwerp
wijzigingsplan.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van 10 november 2022 tot en
met 21 december ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan
indienen. Een zienswijze is een reactie op een plan aan het college van B&W. Alle informatie en
stukken kunt u hier downloaden

Wordt er straks gebouwd in de grote 3-hoek?
Denk mee over de ontwikkeling van De Grote Driehoek.
Gemeente Houten organiseert op 14 november en 12 december bewonersavonden om samen met
Schalkwijk een plan te maken voor De Grote Driehoek. Tijdens de avonden gaan we met elkaar in
gesprek en aan de slag. Begin 2023 vindt nog een avond plaats. André de Wilde, die ook het plan voor
de Wiese heeft gemaakt, leidt de avonden. Alle Schalkwijkers zijn van harte welkom om een bijdrage te
leveren aan dat plan.
Ateliers De Grote Driehoek
Data: 14 november 2022, 12 december 2022, januari 2023
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: De Wiese, De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk
Voor: Inwoners Schalkwijk
Meer informatie treft u op de website van de gemeente Houten. Daar zijn ook de resultaten van de
enquête onder
Schalkwijkers over Grote Driehoek te downloaden.
Vragen over de avonden? Mail: eilandvanschalkwijk@houten.nl

WILGEN KNOTTEN BEUSICHEMSEWEG SCHALKWIJK +
KAPELLEWEG ‘T GOY.
Zaterdag 19 november worden er ‘s morgens wilgen geknot bij
Arjen Vernooij, Beusichemseweg 146 in Schalkwijk (‘t Goy). Dit is
het uiterst Zuid-Oostelijke puntje van de gemeente. In het weiland
staan verspreid 16 grote wilgen die aan knot-onderhoud toe
zijn. Vrijwilligers kunnen zich vanaf 09.30 uur melden bij de
boerderij; de locatie staat met richtingborden aangegeven.
‘s middags gaan we naar Cornelis Uijttewaal, Kapelleweg 20 in ‘t
Goy (net aan de overzijde van het A’dam-Rijnkanaal). Hier worden
naast en tussen de appelboomgaarden zo’n 25 middelgrote en kleine
wilgen geknot. De knotgroep zorgt voor koffie, soep en frisdrank. Gereedschap en handschoenen zijn
aanwezig, maar u kunt ook eigen materiaal meenemen. Draag stevige schoenen of laarzen met een
goed profiel en stevige (regen)-kleding. Voor meer informatie: coördinator knotgroep Houten, Jaap ten
Boer, 06-10.715.867

Trossel Nieuws voor de komende weken
Donderdag 17 november is een ‘gewone’ koffieochtend, waarop gekaart, gekletst, gerummikupt of
gewoon koffie
wordt gedronken. Altijd gezellig!
Op vrijdagochtend 25 november staat een pubquiz op het programma: Er worden 3 ronden gespeeld
met vragen over vroeger en nu, die met Schalkwijk te maken hebben. Natuurlijk is ook onze
Schalkwijkse Maarten van Rossum aanwezig en zal een onafhankelijk jurylid zo nodig uitkomst
brengen bij de antwoorden.
Op donderdag 1 december is het al Sinterklaas op de koffieochtend. Noteert u deze data in de
agenda?
Van harte welkom in de Wiese tussen 10.00-12.00 uur. Voor vervoer naar de Wiese kunt u contact
opnemen met Johan Vernooy: 06 55906573

U kunt nog helpen met de realisatie van de Droom van Schalkwijk!!!
Met blijdschap melden wij de enorme support voor het project De
Droom van Schalkwijk: met de combinatie van diverse fondsen en
de obligaties zijn we de 2,3 miljoen grens gepasseerd. Naast de
ouders heeft ook de Schalkwijkse bevolking stevig bijgedragen!
Een enorm en ongelooflijk resultaat!

We hebben het streefbedrag van 3 miljoen, maar de absolute
onder grens om opnieuw in gesprek te gaan met de bank ligt op
2,3 miljoen.
Daarom moeten we nog even doorgaan:
We gaan de obligatie actie verlengen met een maand.
Tevens voegen we een variant toe met een lager bedrag, namelijk
5000 euro. Met een gelijke looptijd en met een lagere rente van 2%
om wel een verschil te maken, naar de hogere inschrijving.
Elke bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd, en versterkt onze
positie naar de bank, waar we op korte termijn weer mee in gesprek gaan.
Bestuur De Droom van Schalkwijk
Op de foto Ivo en Nick, twee toekomstige bewoners van De Droom van Schalkwijk in een sponsorshirt
van de VVS

De Pen.... door Mieg de Bruin
Marleen, dank je wel dat ik van jou de pen heb mogen
ontvangen, en ik ben blij dat jullie stadse mensen hier
zijn komen wonen. Goed voor de diversiteit van het
dorp.
Ik ben Mieg de Bruin, 64 jaar en daarvan ben ik al 64
jaar woonachtig in Schalkwijk, gekker nog ik
woon al 62 jaar in hetzelfde huis.
In mijn herinnering was het dorp 40 jaar geleden veel
meer een boerendorp, iedere boerderij was toen nog
een actief melkveebedrijf. Ik had toen veel te maken met
boeren omdat ik een loonbedrijf had. In de loop van 35
jaar veranderde het bedrijf van een puur agrarisch
loonbedrijf naar een bedrijf dat meer werkzaamheden
uitvoerde in de GWW-sector. Na 30 jaar hard gewerkt te
hebben voor
deze onderneming heb ik 10 jaar geleden mijn aandeel
in dit bedrijf verkocht. En sinds die tijd doe ik wat anders.
Zo verhuur ik mij als zzp-er aan aannemers voor
projecten en help een fruitteler met de oogst.
Ik ben ook al 35 jaar getrouwd met Cobie ook een
Schalkwijkse. En samen hebben we 3 kinderen die
in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam een prima leven
hebben opgebouwd. De oplettende platneus heeft mij al door het dorp zien wandelen met een
kinderwagen, wat betekend dat wij al 2x opa en oma zijn.
Afgelopen voorjaar heb ik een nieuwe hobby ontdekt en dat is vogelen. Samen met een gids in alle
vroegte de natuur in om het diverse vogelrijk te ontdekken. Het klinkt saai, maar ik vind hetopwindend.
Daarnaast kan je mij met regelmaat op de tennisbaan vinden en in de winter schaats ik eenmaal per
week ode kunstijsbaan. Ik volg al 4 jaar een cursus spaans om de taal eigen te maken en heb hiervoor
nog wel 4 jaar nodig.
Nou meer geheimen heb ik niet en wil graag eindigen met een spreuk van mijn moeder die
afgelopen zomer op 95 jarige leeftijd is overleden. De spreuk vonden wij in haar huis en was toen
recent opgeschreven door haar.
Hou god voor ogen, en de vrouw in de arm
het eerste is zalig maar het tweede is warm.
Ik geef de pen door aan mijn overburen John en Hendrik, die aan de Provincialeweg hun
prachtige boerderij in stand houden. Een parel voor het dorp.

