16 juni 2022

Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten
Feestelijke opening stalletjes van de
Voedselschuur, zaterdag 18 juni
De Voedselschuur organiseert op 18 juni 2922 een
feestelijke opening van de stalletjes. De start is
om 14:00 uur bij Bioboerderij Miltenburg, Overeind
33. We hebben een fietsroute uitgezet langs alle
stalletjes, op 18 juni tussen 14:30 en 16:30 uur
zullen de meeste stalletjes iets extra’s te bieden of
te proeven hebben.

Wereldpremière tijdens jaarconcert Caecilia
Op 18 juni geeft Muziekvereniging Caedilia zijn
jaarconcert. Het wordt een heel bijzonder
jaarconcert, want niet alleen treden alle geledingen
van de vereniging op, orkest, MiCeciel,
slagwerkgroep en ook het Recreantenorkest, maar
er vindt ook een heuse wereldpremière plaats.
In 2021 bestond muziekvereniging Caecilia 115
jaar. Caecilia is daarmee een van de oudste
verenigingen in Schalkwijk. Ter gelegenheid van dit
lustrum is een compositieopdracht verstrekt aan de
dirigent Leon Vliex. Hij maakte een prachtig stuk en
noemde het Viva Caecilia! Het past daarmee prima
in het thema van de avond: LEEF. De componist
staat zelf voor het orkest om de première, en
andere stukken, te dirigeren.
Alle reden dus om zaterdag 18 juni 2022 om 20:00
uur in De Wiese in Schalkwijk te zitten, want het wordt zeker een bijzondere avond.
19 juni open tuinendag
De landelijke vereniging Groei&Bloei organiseert in
het derde weekend van juni al jarenlang een open
tuinweekend. Ook Schalkwijk en Houten doen weer
mee en wel op zondag 19 juni 2022 van 11:00 tot
17:00 uur. Voor meer informatie over de
deelnemende tuinen kijk op de website.

Coöperatie Duurzaam Eiland U.A. (CDE)
Houdt op woensdagavond 22 juni 2022 20:00 uur
haar Algemene ledenvergadering in De De Wiese.
Ook als je nog geen lid bent is het heel leuk en
leerzaam om te komen. Als gastspreker staat
namelijk Ruud Koornstra op de agenda. Een

bevlogen ondernemer die de ledlamp wereldwijd
heeft geïntroduceerd en zich al jarenlang
bezighoudt met verduurzaming op wereldschaal. Je
moet ook echt de documentaire bekijken die hij
heeft gemaakt om mensen te laten zien wat
alle technische mogelijkheden zijn om toe te
werken naar gratis energie voor iedereen. Geen
vaag verhaal van een fantast, maar harde
gegevens over ontwikkelingen op het gebied
van magnetische pompen, natriumboorhydride als
basis voor waterstof waarmee energie kan worden opgeslagen en vliegtuigen kunnen worden
gevlogen. En het mooiste van alles: bedacht in Nederland in schuurtjes en op zolderkamertjes. Door
mensen die anders naar een vraagstuk kijken. Opgepakt door Nederlandse wetenschappers en
onderzoekers. Daar word je blij van. Daarom heet deze documentaire met recht “Het paradijs op aarde
begint in Nederland”.
Belangrijkste voorwaarde voor succes: open staan voor nieuwe ideeën en een andere kijk op de
economie. Kom dus luisteren naar een positief geluid en een stimulans voor de toekomst. Overtuigd en
net als wij geïnteresseerd in een samenleving waarin je met elkaar en voor elkaar zorgt voor een mooi
en duurzaam Eiland van Schalkwijk waarin aan energie geen gebrek is? Meld je aan en wordt lid
(gratis).
Grote driehoek
Deze week ontvingen de inwoners van Schalkwijk de enquête van de Gemeente/SchalkWijk Straks.
Allemaal invullen. Het gaat over de toekomst van ons dorp!
Wij, leden van de Groene Contour zitten nog met een aantal vragen over de achtergronden van dit
woningbouwproject en hebben de gemeente en SWS gevraagd om een gesprek hierover. De bedoeling
is wederzijds informatie geven en ontvangen, om dit project goed te begrijpen en te volgen. Wil je
hierbij aanwezig zijn, dat kan. Op donderdagavond 23 juni 2022 om 19.30 uur. Afhankelijk van aantal
mensen kiezen we nog een locatie. Sms of app of bel 06 53748466.
Wat wil de Groene Contour?
Betaalbaar wonen binnen een prettige, groene en dorpse leefomgeving. In constructieve samenwerking
met partijen komen tot passende ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk. Er wordt recht gedaan
aan mens en natuur. Wonen, werken, recreëren, verkeer en natuur ontwikkelt zich duurzaam,
natuurinclusief, bereikbaar en betaalbaar met behoud van karakteristieke dorpse en kleine
landschappelijke elementen.
Trossel koffie-ochtend
Vrijdag 24 juni 2022 is er een koffieochtend over
‘Vluchtelingenwerk’. ‘Van Houten&co’ begeleidt
statushouders, die in de gemeente Houten wonen,
met als doel dat zij zelfredzaam deel kunnen
nemen aan de Houtense samenleving. Het gaat
onder andere om praktische ondersteuning rondom
wonen, financiën en de weg vinden in de Houtense
samenleving voor een periode van ongeveer 1,5
jaar’. De ondersteuning en begeleiding wordt deels
uitgevoerd door deskundige vrijwilligers, onder
leiding van beroepskrachten. Op deze koffieochtend komt Marion Groenewegen, een van
de coördinatoren met een vrijwilliger en iemand die
dit traject heeft doorlopen, vertellen hoe dit in de
praktijk gaat.
Op donderdag 30 juni 2022 komt het
meidenvoetbalteam ‘onder de 13’ op de koffie.
Natuurlijk dragen ze dan hun mooie tenue met het
Trossel-logo en vertellen ze hoe het seizoen is
verlopen.
Iedereen is op deze ochtenden natuurlijk van harte welkom tussen 10.00 – 12.00 uur in de Wiese. Voor
vervoer kunt u, zoals wellicht bekend, contact opnemen met Johan Vernooij 0655906573
Circus Snor
Op 25 en 26 juni 2022 komt Circus Snor naar
Schalkwijk. De tent wordt opgebouwd op het
evenemententerrein bij PAND Friet, naast de
brandweer. Kaartjes voor de voorstellingen kosten
€ 13. Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis. Kaartverkoop
via de website van Circus Snor.

Bingo
Op woensdag 29 juni 2022 is er weer een 30-plusbingo in de Wiese te Schalkwijk. Er worden zes
rondes bingo gespeeld. Deelnemers betalen € 8 per persoon en de bingo begint om 20.00 uur.
In de maand juli is er geen bingo.

Enquête Nieuwbouw in Schalkwijk…moet dat
volgens jou? En hoe?
Al veel Schalkwijkers hebben de enquête ingevuld.
Daar zijn we heel blij mee! Heb je nog geen tijd
kunnen vinden? Vul de enquête dan nu in. Het is
écht belangrijk voor de toekomst van Schalkwijk dat
zoveel mogelijk Schalkwijkers de enquête invullen.
Je hebt nog tot 1 juli de tijd, maar liever
nog vandaag dan morgen.
Via deze link kun je invullen en vind je ook meer
informatie.
De Spar dicht en dan?
Van 15 t/m 29 juni is de Spar dicht vanwege de afronding van
de verbouwing en herinrichting. Daarna is er een nieuwe,
moderne winkel in ons dorp. Wanneer u problemen heeft met het
doen van boodschappen in de tijd dat de Spar gesloten is, kunt u
dat melden bij De Trossel. Er zijn voldoende vrijwilligers die voor u,
of met u, boodschappen willen gaan doen. Bel dan naar de
Trosseltelefoon: 06-29820055. Wanneer u de voicemail krijgt kunt u
uw naam en telefoonnummer inspreken en wordt u dezelfde dag
terug gebeld.

Happy New Tour Party
Het is precies 1056 dagen geleden dat wij met het
hele dorp op de Brink stonden. Daarom dachten we
dat het wel weer tijd was voor een mooi Tourfeest.
Dit jaar dus geen Tourkriebels maar onze HAPPY
NEW TOUR PARTY, om deze nieuwe editie goed in
te luiden. Sta jij zaterdagavond 9 juli 2022 met je
witte blouse aan op het podium of zing je mee met
andere hitjes van zanger Kafke?
TICKETS
• Tickets zijn via de website te koop.
BELANGRIJKE INFO
• Locatie: Achterdijk 11
• De deuren gaan om 20:30 uur open
• 16+ (geen 18, geen alcohol)
• Garderobe is aanwezig (onbemand)
• Friet & snackkar aanwezig

Paardenbloemcoaching
Hoe ga je een positieve relatie aan met de natuur?
Hoe verbind je met de niet-menselijke omgeving en
wat levert dat op? Tijdens paardenbloemcoaching
(geïnspireerd door paardencoaching) ga je met de
paardenbloem in relatietherapie. Met een dosis
humor en een korrel zout neem je plaats in de
coachingstoel en onderzoek je samen met de
bloem de relatie tussen mens en natuur.
Het coachprogramma bestaat uit o.a. inspiratie,
muziek van de bloem, een schrijfoefening en een
opstelling. Zaterdag 26 juni 2022 van 11.00 tot
13.00 uur. Werk aan de Waalse
Wetering. Waalseweg 22, 3999 NS Tull en 't Waal
Kosten € 15. Hier aanmelden

Pont dagelijk in de vaart
Vanaf zaterdag 11 juni 2022 vaart de Liniepont

weer dagelijks, van 10.00 tot 17.15 uur. Het
seizoen wordt afgesloten met de laatste twee
weekenden van september.
Op alle voetveren van Uit®waarde is contactloos
betalen de norm. Dit zorgt, vooral op de drukke
dagen, voor een snellere doorstroom.
Informatie over het vaarschema en eventuele
stremmingen zijn te vinden op onze website of T
0344 22 88 00. Volg ons ook via FB (voetveer
uiterwaarde) en Twitter (voetveer) voor de laatste
nieuwsberichten.

Dorpedag 2022
Na 3 jaar was er eindelijk weer een Dorpedag en
dat was ondanks de regen weer een groot succes.
De kinderen konden zich vermaken met de
spelletjes die in het dorp waren uitgezet en met
springkussens op het terrein. Daarnaast waren vele
fanatieke volleyballers aanwezig die ondanks de
regen gewoon door speelden. De mannen gingen
de strijd aan in de stomende regen voor de eerste
plek. De SooS Legends wisten er uiteindelijk met
de winst vandoor te gaan. Heren 1 Ghé
bemachtigde de tweede plaats en Team Ulzul
powered by Van Wijk behaalde de derde plaats. Bij
de vrouwen won het team ‘Hands up’. Team 'Gas
op die Volley' werd tweede en de Vehickels behaalde een mooie derde plek. Na het beachvolleybaltoernooi werd het feest voortgezet in de tent.
60 jaar getrouwd
Burgemeester Gilbert Isabella ging op
felicitatiebezoek bij het echtpaar Henzen-Veld om
aan hen namens het gemeentebestuur een cadeau
te overhandigen. Geboren en getogen in ‘t Goy en
Schalkwijk, elkaar gevonden en nu 60 jaar gelukkig
getrouwd. Mooie authentieke verhalen uit deze
mooie dorpen in onze Gemeente Houten. En wat
een heerlijke moestuin. Nog vele jaren in goed
geluk samen.

Zonnebril op sterkte
Afgelopen maandag reed ik met mijn auto bijna
over een zonnebril heen. Ik ben even gestopt om te
voorkomen dat iemand anders er overheen zou
rijden en het bleek een zonnebril op sterkte te zijn.
De koker lag ernaast. De eigenaar kan zich melden
bij de Schalkwijse Berichten.

Kerkplein op zijn kop?
U zit misschien wel eens op de kerkpleinbanken als
vader, moeder, opa of oma als de kinderen van de
basisschool gehaald moeten worden. Òf als de
receptie van de huisarts even gesloten is, is
het beter buiten toeven in de zon dan in een
benauwde wachtkamer. Òf als kerkganger na de
zondagse kerkdienst. Met z’n allen van een kop
koffie of thee genieten. Gezellig in de schaduw van
de plantaan of in het zonnetje. Ieder wat wils. Maar
afgelopen twee weken stonden de kerkpleinbanken
op de donderdagen even op z’n kop. Groot
onderhoud. De banken kregen een grote
opknapbeurt, zodat iedereen er weer met z’n
schone broek op kan gaan zitten. Gelukkig zijn er in
Schalkwijk nog steeds vrijwilligers die ‘gek genoeg’
zijn om voor het algemeen belang hun handen uit
de mauwen te steken. HULDE.

De Pen
Ons is gevraagd iets te vertellen over onszelf en het nieuwe huis
dat we hebben gebouwd aan de Kanaaldijk Zuid 1. Nou daar gaan
we:
Coen (1967): geboren en getogen Schalkwijker, zoon van bakker
Niek Kuijer, die vanaf 2000 in Houten heeft gewoond. Daar zijn zijn
kinderen, Eva (23) en Sten (21) opgegroeid.
Dorothé (1964): Brabander van origine en na wat omzwervingen
door Nederland in 1994 naar Schalkwijk gekomen waar haar
kinderen Cas (27) en Hanneke (24) zijn opgegroeid. In 2011 in
Houten terecht gekomen.
Charlie de labradoodle (3).
Wij zijn heel blij dat we weer terug zijn in Schalkwijk en de kans
hebben gehad en gegrepen om een volledig energie neutraal huis
te bouwen. Het spoorwachtershuisje dat hier voorheen stond was
verzakt en niet meer geschikt om als basis te dienen voor de
duurzame woning die we graag wilden. Daarom was sloop de
enige reële optie. Dan ligt vervolgens alles open: wat ga je
bouwen, hoe en op welke manier.
Het avontuur om duurzaam te bouwen begon met een boekje van
Theo Smidt: Eenvoudig duurzaam bouwen. Deze man heeft zelf
een energieneutraal huis gebouwd, zonder warmtepomp maar met
simpele elektrische vloerverwarming, heel veel zonnepanelen en
natuurlijke ventilatie. Zijn boodschap: extreem goed isoleren. Dat
hebben we in onze oren geknoopt.
We zitten op een heel druk verkeerspunt, zowel auto’s, treinen als
fietsers snellen voorbij. Maar als je met je rug naar al dat
verkeersgeweld gaat staan dan heb je een prachtig rustig plekje
met vrij uitzicht over de weilanden naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Arné Peeters van TPAHG architecten in Hoorn (ex zwager van Dorothé) heeft op ons verzoek daarom
een huis getekend met zo min mogelijk ramen en open ruimtes aan de wegzijde en met heel veel
(tripple) glas aan de binnenkant waar een beschut terras ligt.
We wilden graag een houten huis, ook vanwege de gewenste isolatie en duurzaamheid. Bovendien is
het mooi. We zijn op zoek gegaan naar een bouwer die ervaring had met bouwen in houten skelet met
een extreme RC-waarde: 9-10. Dat bleek lastig, want niemand had tijd en/of veel ervaring met wat wij
wilden bouwen. Stomtoevallig kwamen we uit bij Timmerfabriek Van Roij in Goirle die prefab
houtenskelet woningen maakt. Meestal rechttoe rechtaan, maar ze waren wel geïnteresseerd in ons
ontwerp. Dat stelde ons in staat snel te bouwen. De ruwbouw is namelijk in een maand tijd in de fabriek
gemaakt en in vier dagen geplaatst.
De bouwvergunning bleek relatief lastig omdat je niet alleen aan een verzwaarde Beng norm
(energieverbruik), maar ook aan de MPG norm (kosten materiaal inclusief vervanging en belasting voor
het milieu) moet voldoen. Lang verhaal kort: we ontkwamen dus niet aan een warmtepomp. Dat
betekende dat we feitelijk minder zonnepanelen nodig hadden, maar dakbedekking moet je toch
hebben dus hebben we besloten toch de daken vol te leggen met 78 zonnepanelen. Zo wekken we ook
energie op voor mensen die dat zelf minder makkelijk kunnen dan wij. Op het middenstuk (de
verbinding tussen de west- en noordvleugel van ons huis) komt nog sedum te liggen. Dan kijk je mooi
over een groen stukje tussen de vleugels door naar het achterliggende weiland.
We hopen hier heel oud te worden. Het huis is daarom volledig gelijkvloers (op de kelder na) en
onderhoudsvriendelijk.
Ebert Blijenberg (BVL) heeft met een door hem
ingeschakeld team gezorgd voor een goed
fundament en een mooie afwerking en Conrad Smit
met zijn team voor al het installatiewerk. We
hebben deels gelijkstroom in ons huis met een paar
accu’s die ervoor zorgen dat we niet helemaal in
het donker zitten als de stroom mocht uitvallen.
We moeten nog gaan ervaren hoe de
energieopbrengst zal zijn, want net als veel
anderen zitten we nog te wachten op de
omvormers voor de zonnepanelen. We zijn ook
heel benieuwd of we in de winter voldoende stroom
zullen hebben. Wij hopen op opslagmogelijkheden
in de toekomst zodat we nog optimaler de energie
die we opwekken kunnen (ver)delen.
We hebben gekozen voor hele en halfverharding
(grind) rondom ons huis voor de afwatering en
beloopbaarheid ook als we ouder zijn. Onze sloot zal worden gebruikt als piekberging voor het water
dat het talud af komt en wordt opgepompt om de tuin te beregenen als dat nodig mocht zijn. Er komt
een vogelvriendelijke haag die op termijn ons huis aan het zicht zal onttrekken aan de kan tvan de
Schalkwijkse weg. Verder streven we naar zo veel mogelijk inheemse beplanting met veel
bodembedekkers waardoor het tuinwerk ook in de toekomst behapbaar zal zijn.
Het is heerlijk om op deze plek weer in Schalkwijk te wonen. In juli komt de tour voorbij ons huis. Dat is
natuurlijk helemaal top. Gaan we met een stoeltje op de oprit zitten tot de laatste voorbij is. En naar het
Brinkfeest kunnen we vrijwel lopend. Hoe leuk is dat. Drinken we daar een biertje met jullie, want daar
zijn we goed in. Proosten op een gezellige toekomst!
Maar eerst a.s. woensdag als lid van CDE naar de vergadering, Zie boven.

Graag tot ziens in en om ons mooie dorp. De pen geven we door aan Stephan van der Werf, die nooit
gas in zijn huis aan heeft laten leggen en de natuur als zijn broekzak kent.

