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Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten
Cirsus Snor

Op 25 en 26 juni 2022 staat Circus Snor 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.
GALA-parade groep 8 dinsdag 28 juni om 18.00 uur
Het schooljaar zit er bijna op voor groep 8. Op dinsdag 28 juni om 18.00 uur hebben zij hun galaparade door het dorp. Met (speciale) voertuigen rijden ze vanaf de Wiese, door de Groes, via de
Biesterlaan en Spoordijk naar de Wickenburghselaan en eindigen via de Jhr. Ramweg en Lagedijk bij
de school. Kom allemaal aan de route staan om hen te bewonderen.
Bingo
Op woensdag 29 juni 2022 om 20:00 uur is er weer een 30-plusbingo in de Wiese te Schalkwijk. Er
worden zes rondes bingo gespeeld. Deelnemers betalen € 8 per persoon.
In de maand juli is er geen bingo.
Donderdag 30 juni 2022: Meidenvoetbalteam
‘onder de 13’ komt op de koffie-ochtend
Fijn dat de meiden van het voetbalteam ‘onder de
13’ op donderdag ochtend vrij van school hebben
gekregen om op de koffie-ochtend langs te
komen. Ze dragen dan ook het shirt met het
Trossel-logo, waarin ze nu voor het tweede seizoen
(met trots) voetballen. Misschien weet u nog dat de
trainers/coaches dit shirt hebben gesponsord? Ze
vertellen hoe het is om samen een team te zijn, of
ze vaker winnen dan verliezen, hoe het volgend
jaar zal zijn met de teamsamenstelling etc. Ze
vinden het ook leuk om een spelletje te doen, dus
wie weet komt het daar ook nog van. Gezellig als
vaders, moeders, opa’s en oma’s ook komen,
want waarschijnlijk staan deze ook niet iedere week
aan het voetbalveld als er gespeeld wordt….
Op vrijdag 8 juli wordt op de koffieochtend (in de Tourweek) de Tourfilm gedraaid die vorig jaar is
gemaakt door Henk van Gestel. Altijd leuk om terug te gaan in de tijd. Zet alvast op de kalender?
Iedereen is op deze ochtenden natuurlijk van harte welkom tussen 10.00 – 12.00 uur in de Wiese. Voor
vervoer kunt u altijd contact opnemen met Johan Vernooij 0655906573.
Weer ‘Samen Eten in de Wiese’
op woensdag 6 juli
Op woensdag 6 juli 2022 kunt u, de laatste keer
voor de zomervakantie en één week eerder dan u
gewend bent, weer aanschuiven bij Samen Eten
in de Wiese. Voor uw agenda: pas op woensdag 14
september 2022 staan de tafels weer voor u gedekt
in de Wiese.
Vanaf 17.00 uur is de bar open voor een drankje,
en vanaf 17.30 uur gaan de deuren van Restaurant
de Wiese open, waar om 18.00 uur
het 3-gangendiner wordt opgediend.

De organisatie van Samen Eten in de Wiese is in
handen van vrijwilligers van de Zonnebloem en De
Trossel en natuurlijk van Ria en Jolanda van de
Wiese.
Kosten van de avond zijn € 15,00 (diner inclusief drankje). Voor extra drankjes zijn (geldig blijvende)
muntjes te koop.
Opgeven kan t/m 2 juli bij Dineke van Bemmel 06 13440730, en bij Dinie de Boer 030 6011658, of via
de mail Iedereen is van harte welkom.
Het is kersentijd
Wij hebben weer verse kersen en aardbeien. U
bent van harte welkom aan de Waalseweg 16. Wij
zijn open op woensdag tot en met vrijdag van 13:00
tot 20:00 en op zaterdag en zondag van 10:30 tot
16:30 uur.
Graag tot snel, Wendy en Ron | Gerritsen Fruit

Enquête Nieuwbouw in Schalkwijk…
Moet dat volgens jou? En hoe?
Van de Provincie mogen er nu, buiten de rode
contour en onder voorwaarden, maximaal 250
woningen worden gebouwd in de ‘Grote Driehoek’
(zie kaartje). De gemeente wil aan het begin van dit
traject weten hoe de inwoners van Schalkwijk
daarover denken en wat hun woonwensen zijn.
Daarmee biedt de gemeente Houten ons een
unieke kans.
Al ruim 350 Schalkwijkers hebben de enquête
ingevuld. Heb je nog geen tijd kunnen vinden? Vul
de enquête dan nu in. Je hebt nog tot 1 juli de tijd.
Je kunt gebruik maken van deze link die je ook
meer informatie levert.
Ken je ex-Schalkwijkers die graag naar Schalkwijk
willen terugkeren? Vraag ook aan hen de enquête
in te vullen.
Senioren van 55 jaar of ouder, die liever een enquête invullen op papier? Stuur een mailtje met je
adresgegevens naar: en je krijgt de enquête in de bus.
Heb je al een woning en ben je (nog) niet van plan om te verhuizen? Ook jouw mening is van groot
belang. Het gaat immers om de toekomst van ons dorp, dus vul de enquête in.
Over SchalkWijk straks…
SchalkWijk straks is ontstaan vanuit de behoefte
om vooraf invloed te kunnen uitoefenen bij plannen
van de gemeente Houten. In het verleden voelden
Schalkwijkers zich wel eens
‘overvallen’. SchalkWijk straks is géén
belangengroep of initiatiefgroep. SchalkWijk straks
wil in contact komen met Schalkwijkers en
Schalkwijkse organisaties. Een enquête houden is
één van de manieren. Zo denkt SchalkWijk straks
'het net' op te halen om te weten te komen wat Schalkwijk van woningbouwplannen in de ‘Grote
Driehoek’ vindt.
Hoe ziet Schalkwijk er uit over 5, 10, 20 jaar? Blijft het een dorp? Blijft het agrarisch? De gemeente
Houten gaat daarover in 2022/2023 een 'omgevingsvisie' schrijven. Ook daar willen wij dat zoveel
mogelijk Schalkwijkers meepraten over de toekomst van ons dorp.
Wij, dat zijn Dirk Dekker, Ton Vernooij en Ben van der Werf. We zouden deze groep graag uitbreiden,
het liefst met jongeren. Klik hier voor info en aanmelden. Bezoek ook onze website.
Hond
Er is een accoord over de vraag hoe de gemeente Houten de komende vier jaar
bestuurd gaat worden. Voor het buitengebied staan nuttige en concrete zaken
benoemd, die ook gemeld zijn bij de verkiezingen. Er is dus wel degelijk
geluisterd naar informatie die vanuit het buitengebied bij de politieke partijen is
binnengekomen. Dat stemt hoopvol. Er staat ook iets heel tastbaars in als het
gaat over honden. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Nu betaalden wij in
Houten met ca € 60.- per hond in gemeenteland niet de hoofdprijs, maar het hoeft
dus niet meer. Let wel er staat niet dat je de stront niet hoeft op te ruimen in het
publieke domein. Wat de hond op het eigen erf doet mag blijven liggen. Dat dan
weer wel.
Jurrie de Vos
Gebiedsontwikkeling Lekdijk 28 en Kaaidijk
Het is alweer twee jaar geleden dat vanuit het gemeentehuis het bericht kwam, dat de

toenmalige gemeenteraad de ‘Startnotitie Lekdijk 28’ had vastgesteld. Voor de inwoners van Schalkwijk
kwam dit als een totale verassing, want nooit eerder nog was er over plannen voor woningbouw aan de
Lekdijk, laat staan de Kaaidijk gesproken. In de Startnotitie werd onderzoek aangekondigd naar
de realisatie van een woonwijkje van 11 riante woningen ter hoogte van Lekdijk 28 en als dat aantal
niet zou kunnen worden gehaald op deze plek, om dan uit te gaan van 8 woningen daar en 6 woningen
aan de Kaaidijk. Realisatie ervan zou moeten gaan plaatsvinden na bedrijfsverplaatsing van Lekdijk
28.
Dit voornemen heeft tot een aantal verontwaardigde reacties geleid vanuit de bevolking van Schalkwijk
en vanuit verschillende politieke partijen. Het ging daarbij niet alleen om de gepresenteerde voorstellen
voor woningbouw op deze unieke locaties, maar vooral ook over het totale gebrek aan communicatie
erover. Hoe anders is het nu twee jaar later. Voor beide initiatieven afzonderlijk is een klankbordgroep
in het leven geroepen en de gemeente heeft voor beide locaties veel voorwerk verricht naar
belemmeringen en mogelijke gevolgen van woningbouw en ook gesprekken gevoerd
met belanghebbenden en betrokkenen.
Voor Lekdijk 28 is de Klankbordgroep unaniem van mening dat het om maximaal drie woningen
mag gaan en wel zodanig gesitueerd dat ze een zo beperkt mogelijke invloed hebben op
de landschappelijke beleving van het achterliggende gebied, buiten de 300m zone van de meest
vooruitgeschoven groepsnest van het Werk aan de Groeneweg liggen en ruim binnen
de bebouwingscontour van de af te breken schuren. Een nadere stedenbouwkundige invulling
met materialisatie van de gebouwen moet nog worden uitgevoerd, maar het is aannemelijk dat
de woningen in hout zullen worden opgetrokken, net zoals de woningen in het verleden vallend
binnen de Kringenwet. De provincie is positief over het plan net zoals de vertegenwoordigers va
de gemeente in de klankbordgroep.
Voor de locatie Kaaidijk heeft de Klankbordgroep unaniem aan de gemeente geadviseerd om helemaal
af te zien van woningbouw, onder andere vanwege ontginningsgeschiedenis van dit gebied en de
cultuurhistorische en landschappelijke waarden in dat gebied. De gemeente heeft aangegeven om met
dit advies aan de slag te gaan en het ook voor te willen leggen aan de provincie.
Johan van der Gun, lid Klankbordgroep Lekdijk 28 en tevens lid Klankbordgroep Kaaidijk
Wie heeft dit verzonnen? Valderik
In het Groentje van deze week las ik dat de nog te
bouwen huizen bij de Droom van Schalkwijk,
hoek Lange Uitweg, de staatnaam Valderik krijgen.
Ik dacht even opzoeken wat dat betekent. Maar
zelfs Google kon mij niet helpen, welke betekenis
dit woord zou kunnen hebben. En al helemaal niet
waarom een straat in Schalkwijk die naam zou
kunnen dragen. Vroeger vroeg men onze dorpshistoricus Piet Heijmink Liesert meestal om een advies
als er een nieuwe straatnaam gekozen moest worden. Hij heeft kennis van zaken. Hij schreef niet voor
niets de boekje ‘Straatnamen en zo meer Eiland van Schalkwijk'. Zo zijn o.a. de namen Tetwijkseweg
en Biesterlaan en Wiese ontstaan. Maar dit keer heeft waarschijnlijk een ander iemand of club zich
over de naamgeving gebogen in Schalkwijk. Wat ik wel weet is dat Valderik geen historische link heeft
met Schalkwijk, hetgeen ik betreur. Wie helpt mij dit raadsel oplossen? Wat betekent Valderik en
waarom is die straatnaam gekozen?
C Baas
De pen: Stephan van der Werf
Vanaf verschillende kanten kreeg ik te horen dat ik écht een stukje
moest schrijven voor de Schalkwijkse Berichten. De pen heb ik
doorgekregen via Dorothé en Koen. Om te beginnen wil ik jullie heel
veel plezier en geluk toewensen in jullie nieuwe huis.
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Stephan van der Werf. Op 8
november 1966 ben ik geboren in het huis aan de Lekdijk, nummer 16.
Specifiek in het bakhuis naast de boerderij van de toenmalige eigenaar
Gerrit Hazendonk. Na ook gewoond te hebben op de Scheidingsweg en
de Wickenburghselaan heb ik samen met mijn vrouw Yvonne van Dijk
(52) in 1997 een huis gekocht in de Groes waar we nog steeds erg
gelukkig en prettig wonen. Samen met onze drie dochters; Paulien (20)
en de tweeling Susan en Moniek (16). Mijn hobby’s zijn jacht- en
wildbeheer, vissen en het onderhouden van kleine
landschapselementen. Daarnaast ben ik graag te vinden bij VV
Schalkwijk, waar ik op mijn vijftigste ben gestopt met voetballen na
jarenlang in het Vierde elftal gespeeld te hebben. Dit omdat het
herstellen van een wedstrijd steeds langer duurde. Het Vierde elftal is
trouwens niet van mij af. Ik probeer elke thuiswedstrijd bij ze te kijken en
na afloop drink ik graag een biertje met ze mee. Dan trakteer ik ze op
een paar zelf geschoten en gerookte ganzenborsten. Dit is een top
snack, zeker met een lekker koud flesje bier erbij! Het jagen werd mij al
vroeg bijgebracht, omdat ik al als zes- of zevenjarig jochie een windbuks
kreeg van mijn vader. Ik was altijd buiten bezig bij de boerderij van Herman van Zijl. De koeien
omhalen, de beregeningsinstallatie omleggen, de hekken verven of hooien, er was altijd wel wat te
doen. Als achtjarig jochie mocht ik al met mijn vader Steef mee om fazanten en hazen te drijven. Ik
vond het geweldig om dwars door de weilanden, struiken en bramen te gaan. Dit deed ik zó graag dat

mijn schoolprestaties er wel enigszins onder leden. Als er doordeweeks gejaagd werd, meldde ik mij
gewoon ziek op school. Toch heb ik na één extra jaartje LTS twee diploma’s gehaald, namelijk
timmerman en meubelmaker/stoffeerder. Beroepsmatig ben ik ook een soort van jager. Ik ben namelijk
al sinds 1 februari 1985 werkzaam voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Mijn taak is
gericht op het vangen van de muskusratten op het Eiland van Schalkwijk en het industrieterrein
Plettenburg in Nieuwegein. Elke dag lekker buiten in de natuur speuren naar de mogelijke
aanwezigheid van de muskusrat, de natuur zien en horen ontwaken, ik hou ervan. Kortom valt te
zeggen dat ik de flora en fauna in Schalkwijk ken als mijn broekzak. De natuur in Schalkwijk is prachtig,
helemaal nu er sinds een paar jaar een echte sprong met reeën zich hebben gevestigd op ons eiland.
Voor degene die ze ook graag een keer zouden willen zien sta eens rond 04.30 uur op en loop een
rondje inundatiekanaal richting Vuilnisbelt en door het Waalsebos. De kans is groot dat je er eentje ziet!
Verder zal ik reageren op de opmerking van
Dorothé ‘de man die geen gas heeft laten
aanleggen in zijn woning’. Dat we geen gas hebben
laten aanleggen in onze woning is niet helemaal
juist. We hebben wel gas, maar ons gasgebruik is
erg laag. Toen we net twee jaar in de Groes
woonden kregen wij bericht van het gasbedrijf dat
er iets niet in orde was met onze gasmeter en dat
wij een nieuwe zouden krijgen. Toen de monteur
langs kwam voelde hij bij binnenkomst de warmte
al in ons huis. Hij keek om de hoek en zag daar
onze prachtige houtkachel branden. Hij begreep als
snel waarom er werd gedacht dat er iets mis was
met de gasmeter en nam de nieuwe maar gauw
mee retour. Wij stoken ons hele huis van boven
naar onder met deze kachel. Alleen om te koken en
voor het douchen gebruiken wij gas. Nu zullen er zat mensen zijn die vinden dat een houtkachel
milieubelastend is en stinkt. Deels waar, maar ik ben van mening dat wanneer je goed drooghout stookt
(wat minstens 3 jaar heeft liggen drogen), de kachelpijp elk jaar laat vegen en de kachel genoeg
ventilatie geeft als hij brandt dit best wel meevalt. Wat ik persoonlijk erger vind zijn mensen die op een
zomerse avond lekker buiten zitten onder hun mooie terrasoverkapping en hun prachtige tuinhaard
aansteken met hout dat zo (bij wijze van spreken) van de boom komt. Met als gevolg grote zwarte
rookwolken die ze door een veel te lage kachelpijp de lucht in blazen. Ik kan goed begrijpen dat er
mensen zijn die dan gaan klagen.
Ik vind het zo wel genoeg geweest, ik ga de schapen scheren bij Jan de Kruijf. Tot ziens allemaal, we
zien en spreken elkaar snel weer op 16 juli bij het Brinkfeest van de Tour de Schalkwijk. Voor mij altijd
weer een soort reünie waar alle oude en nieuwe Schalkwijkers samen komen.
Om een beetje in het milieu-onderwerp te blijven, zou ik de pen graag aan mijn oude buurjongen
Gerard van Zijl willen doorgeven. Ik vraag mij af of hij, als één van de weinige overgebleven boeren in
Schalkwijk, het vak van boer nog steeds leuk vindt? En is hij ook zelf al met zijn bedrijf bezig de
stikstofnorm te verlagen, nu kennelijk onze regering heeft besloten alle boeren het land uit te jagen?

