
 
20 februari 2020 

Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 

Wethouder en dorpsgenoot Herman Geerdes kondigt afscheid aan  
Herman Geerdes vertrekt als wethouder van de gemeente Houten. Hij 
wordt adviseur bij het Utrechtse Dietz Strategie & Communicatie. Geerdes 
(45) gaat daar op 1 mei aan de slag. Herman – geboren en getogen 
Schalkwijker – werd in 2002 raadslid voor de VVD in Houten. In april 2010 
werd hij wethouder. Met Hermans’ vertrek, eind april 2020, komt een 
einde aan een periode van tien jaar waarin hij lid was van het dagelijks 
gemeentebestuur.  
In het persbericht van de gemeente Houten zegt hij  ‘Afscheid nemen van de gemeente Houten doet best een beetje 
pijn. Ik heb de afgelopen jaren aan vele mooie projecten gewerkt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zoals op 
het Eiland van Schalkwijk, de Ruimtelijke Koers en de visie op het Oude Dorp. Ook heb ik veel plezier beleefd aan 
projecten in de openbare ruimte, economie en het sociaal domein. Ik zal dat allemaal enorm gaan missen; de 
dynamiek van het werken als wethouder, het samen met inwoners, ondernemers, raadsleden én medewerkers 
bouwen aan Houten. Ik ben trots op hoe Houten en zijn Kleine Kernen erbij staan en draag mijn werk binnenkort vol 
vertrouwen over aan mijn opvolger of opvolgster.’ En verder: ‘Tien jaar is een mooie periode, ik krijg nu de kans mij 
verder te ontwikkelen. Ik zie uit naar de uitdaging die mij geboden wordt. Ik dank iedereen voor de mooie 
ontmoetingen en de fijne jaren die ik in de gemeente mocht beleven.’ Bestuur en fractie van de Houtense VVD gaan 
de komende tijd op zoek naar een opvolger voor de vrijkomende plek in het college van B&W. 
Succes Herman met deze nieuwe uitdaging en het afscheid nemen van je politieke carriere!  

De zonnepaneleninstallatie dak Kloostergaarde in gebruik genomen! 
Waar vroeger ooit een nonnenklooster was gevestigd is nu een kleine 
energiecentrale in gebruik genomen. De 190 zonnepanelen gaan vanaf nu 
energie opwekken voor het gebouw de Kloostergaarde en de 30 
participanten. Elly Hollander (bestuurslid van de Stichting De Klooster-
gaarde) is blij met de installatie. De Samenwerking met de Coöperatie 
Opgewekt Houten is prima verlopen, we hebben samen een mooie 
installatie gerealiseerd. De stichting is er blij mee! 
De eerste wens voor zonnepanelen op het dak van de Kloostergaarde werd 
geopperd door bewoonster Janneke van den Dool (82). Op haar initiatief 
heeft Elly het idee ingebracht bij het bestuur van de Stichting De Kloostergaarde en al snel werd besloten om dit idee 

op te pakken en te realiseren. Ook Janneke is heel blij met het resultaat; het ziet er prachtig uit!  
Zij is haar hele leven al druk met zuinigheid, zuinig met energie, zuinig met water en zuinig op 
haar spullen, niet vervangen maar repareren! Het realiseren van Zonne installaties is voor haar 
heel vanzelfsprekend. Zelf heeft zij dan ook geparticipeerd in drie panelen en vind dat veel 
meer inwoners zouden moeten participeren in dit soort initiatieven. Het volgende duurzame 
idee heeft Janneke overigens al weer geopperd; folie achter de radiatoren.  
Een openingsfeestje wordt nog gepland: waarschijnlijk in maart. 



Zondag 23 februari                  Schoenmakerij J. Baas en Zonen in Museum Dijkmagazijn De Heul 
Museum “Dijkmagazijn De Heul” aan de Provincialeweg 70 in Schalkwijk 
is op zondag 23 februari weer geopend. Speciale aandacht is er voor 
Schoenmakerij J. Baas en zonen die 80 jaar lang was gevestigd in 
Schalkwijk. Gedurende een flink aantal jaren was er zelfs een vestiging in 
Houten. In het museum zijn de originele werkbank met geïmproviseerde 
kruk, diverse gereedschappen, onderdelen van schoenen en foto’s en 
documenten te zien. 
In 1913 opent Jan Baas zijn Schoenmakerij aan de Provincialeweg 5. Op 
13-jarige leeftijd komt zoon Henk Baas (geboren in 1917) in de zaak. 
Later komt ook zoon Joop (geboren in 1926) in de zaak. Henk kiest een andere richting maar blijft in deeltijd 
verbonden aan de zaak. Na de komst van Het Rond moet de winkel in Houten sluiten. In 1993 sluiten ook winkel en 
werkplaats in Schalkwijk.  
De komende tentoonstelling ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is nog in opbouw. De eerste resultaten zijn al te 
zien.  

Woensdag 26 februari             Bingo 40 plus in de Wiese 
Het is weer Bingo-time! Onder leiding van Frans vd Berg een gezellige avond.  
De bingo begint om 20.00 uur en er worden zes rondes gespeeld met in de laatste 
ronde een super Hoofdprijs!  

Sabra koor zoekt zangers 
 Zangkoor Sabra is een koor met enthousiaste leden uit Schalkwijk en 
omgeving. Als aanvulling op het koor zijn wij op zoek naar met name 
mannen stemmen, bassen en tenoren. We repeteren elke maandag van 
20.00 – 22.00 uur in het Lucashuis, Jhr. Ramweg 17 in Schalkwijk. Heb je 
interesse? Kom dan gerust vrijblijvend langs om kennis te maken. Voor meer informatie kan je een berichtje sturen 
naar info.sabra@gmail.com  of bezoek onze Facebook pagina. Het Sabra koor is een koor van de RK kerken in 
Schalkwijk en ’t Goy. Meerdere keren per jaar verzorgen we ook optredens op locatie. Wil je eerst een keer komen 
kijken bij een uitvoering? Op zondag 5 april. Om 15.00 uur gaan we “onze Passion” opvoeren in de H. Michaëlkerk , 
met als thema “Je bent niet alleen”. Het koor staat onder begeleiding van dirigent Marc Schaap en heeft een modern 
Nederlands- Engelstalig repertoire. Sopranen en alten die interesse hebben kunnen zich ook aanmelden via 
bovenstaand adres. 

De Onderlinge deelde weer uit! 
Voor de 2e keer verdeelde de Onderlinge 
verzekeringen Schalkwijk e.o. een bedrag 
van € 10.000,-- onder de lokale 
verenigingen. Afgelopen zaterdag kwamen 
vertegenwoordigers van de Soos, de 
Trossel en comité Herdenking 4/5 mei bij 
elkaar om dit te ontvangen en samen op 
de foto te gaan. Deze drie organisaties 
ontvingen de hoogste bedragen. De Soos 
gaat dit besteden aan nieuwe 
muziekapparatuur. De Trossel zal hiermee 
de viering van het 1 jarig bestaan 
bekostigen en het 4/5 mei Comité van 
Schalkwijk zal de bijdrage besteden aan 
het maken van de Dorpsfilm over het 
Eiland van Schalkwijk ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog.  Allemaal mooie initiatieven die de lokale saamhorigheid versterken.  
Naast deze doelen hebben nog 30 verenigingen een financiële bijdrage ontvangen. Het is en blijft fijn dat de 
coöperatieve Onderlinge de verenigingen op deze manier kan steunen. Van en voor elkaar!  

mailto:info.sabra@gmail.com
https://www.facebook.com/Sabra-zangkoor-674737612676679/


Adri Verweij op de koffie bij De Trossel 
Donderdagochtend 27 februari komt oud-dorpsgenoot Adri Verweij op bezoek bij de 
Trosselkoffieochtend. Adri is ruim 50 jaar priester en heeft bij zowel het 
omroeppastoraat als bij het ouderenpastoraat zijn sporen verdiend. Het thema van 
deze ochtend is ‘De Kunst van het ouder worden’. Naast werkervaring neemt Adri nu 
ook zijn persoonlijke ervaringen mee in het beoefenen van deze kunst…. Het belooft een 
gezellige ochtend te worden met ongetwijfeld een weerzien van oude bekenden. Iedereen is 
van harte welkom! De koffieochtend is van 10.00-12.00uur in De Wiese, Adri spreekt om 
ongeveer 10.30 uur. 
 

Vrijdag 14 februari: Valentijnsdag  
De vrijwilligers van de groen- en onderhoudsploeg van de Stichting 
Honswijk-Everdingen (SHE) zaten er tijdens de koffie wat grappen over te 
maken, toen een delegatie van het CDA-Houten de koffieruimte 
binnenstapte met een prachtige Valentijnstaart. De stoere taal 
verstomde onmiddellijk en de monden vielen open van verbazing. Waar 
komt dit vandaan en waaraan hebben we dit te danken? Het was Mieke 
van Paassen opgevallen dat elke vrijdag, onafhankelijk van het weer, een 
aantal mensen van de vrijwilligersorganisatie SHE druk bezig zijn om het 
groen op het Fort Honswijk te onderhouden en de gebouwen mooi te 
houden, zodat bezoekers er optimaal van kunnen genieten. Dit was volgens Mieke meer dan een pluim (lees: een 
taart) waard en het CDA vond dat ook. De taart zag er niet alleen mooi uit, hij smaakte ook heerlijk. Mieke bedankt 
en ook het CDA. Namens de vrijwilligers Stichting Honswijk-Everdingen. 
 

Oproep aan cultuuraanbieders: check je gegevens op www.uitinhouten.nl 
Op www.uitinhouten.nl vinden Houtenaren een compleet overzicht van alle culturele activiteiten in Houten. Op de 
website staat ook een overzicht van alle culturele aanbieders en hun contactgegevens: de culturele kaart. Natuurlijk 
verandert er regelmatig wat. Om goed gevonden te kunnen worden is het belangrijk de culturele kaart actueel te 
houden. Daarom een oproep aan alle aanbieders: check je gegevens op www.uitinhouten.nl! 

Uit in Houten: kijk op www.uitinhouten.nl voor het aanbod 
De website wordt gebruikt door iedereen uit Houten en omgeving die op zoek is 
naar iets leuks om te gaan doen. Dat kan zijn een pianoleraar in de buurt voor het 
volgen van pianoles, een workshop, of het bezoeken van een voorstelling, film of 
expositie. De site is interactief: wie zelf danslessen of een workshop wil aanbieden, 
kan zich op de website aanmelden als aanbieder (‘culturist’). Men kan dan een 
agendabericht plaatsen, een filmpje van de laatste uitvoering laten zien of een 
nieuw plan presenteren waarvoor men nog op zoek is naar nieuwe partners. Ook kan een bericht via ‘Tip de 
Redactie’ voordragen worden voor het onderdeel ‘Uitgelicht’. De website is in beheer bij de cultuurmakelaar van 
Houten, Bea Nederhoff van Aan de Slinger. Je kunt Bea ook een mail sturen: uitinhouten@aandeslinger.nl 

Ook nu Eethuis Ster in Kersentuin 
Veel mensen kennen Eethuis de Kersentuin van de zomer, maar 
het is eigenlijk ook heel leuk om het eethuis in de winter te 
bezoeken. Zo is er in de winter een weids uitzicht over de 
weilanden, waar altijd wel vogels te bewonderen zijn. Op dit 
moment zitten er zo'n 30 wilde zwanen. Eind januari waren er nog 
twee ooievaars; of deze nog naar het zuiden zijn gevlogen, is ons 
niet bekend. Binnen hebben we 30 goede zitplaatsen, en serveren 
we ook warme lunches en high tea. Klik hier voor reserveren.  
Ook staan er weer een aantal verrassingsdiners gepland. En wel op 
13 maart, 3 april en 8 mei. Elk verrassingsdiner heeft een thema, 
waar omheen we het diner bereiden. Onder voorbehoud van de thema's: 13 Maart: Wilde 
kabeljauw uit Noorwegen; 5 April: Speciaal Vegetarisch met nieuwe groenten en op 8 Mei: Asperges en 
aardbeien. Elk diner bestaat uit drie gangen met een amuse, en is puur bereid met verse ingrediënten door Hanke. U 
kunt bij elk thema uw wensen of diëten doorgeven, dan houden we hier rekening mee. Klik hier voor reserveren! 

http://www.uitinhouten.nl/
http://www.uitinhouten.nl/
http://www.uitinhouten.nl/
http://www.uitinhouten.nl/
mailto:uitinhouten@aandeslinger.nl
http://www.ster.nu/aanmelden/stel-een-vraag-reserveer/
http://www.ster.nu/aanmelden/stel-een-vraag-reserveer/


Veel lof voor vertrekkende voorzitter en penningmeester tennisvereniging SET 
Zonder inzet van vrijwilligers, geen bruisende verenigingen. Daarom ontvingen ook Adri Peek en Jos van der Ven op 
aangeven van hun collega-bestuursleden Liesbeth, Manon en Loes afgelopen zaterdag een CDA-Valentijnstaart voor 
hun jarenlange bestuurswerk voor tennisvereniging SET. Zij zetten zich 
o.a. in voor nieuwe tennisbanen, een mooie serre, met recent een 
vernieuwing van het clubhuis met keuken en ook financieel staat de 
vereniging er gezond voor.  Dinsdag werd tijdens de algemene 
ledenvergadering onder grote belangstelling afscheid genomen van Jos 
(10 jaar voorzitter tennisvereniging SET) en Adri (16 jaar penningmeester 
tennisvereniging SET). Zij geven de voorzittershamer en het beheer van 
de financiën door aan respectievelijk Angeli van Buren en René van Eijk.  
 

Ontdek het aanbod en doe mee!  Tennisles voor basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8 
Tennisvereniging SET doet mee met de jeugdpas sport en cultuur. Voor peuters en 
basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8. Maak kennis met tennis, schrijf je in vóór 24 februari 2020 
en krijg 4 lessen bij Tennisvereniging SET in samenwerking met WE tennis!! Voor meer info: Sport 
en Cultuur Houten 
 

Ik geef de pen door aan..... Ilse van Rinsum   
Goedendag, ik kreeg een verzoek om de virtuele pen over te nemen van 
Corina Huiden en een stukje te schrijven.  
Mijn naam is Ilse van Rinsum - Goes, ik ben getrouwd met Stef van Rinsum 
en woon in Tull en ‘t Waal. Ik ben geboren in Vreeswijk en heb daar 23 jaar 
gewoond. Inmiddels woon ik al ruim 30 jaar aan de Waalseweg 37, nadat 
mijn schoonmoeder was verhuisd naar Schalkwijk en wij een jaar verbouwd hebben aan de boerderij waar Stef altijd 
heeft gewoond. Wij hebben een dochter Lesley en een zoon Mario.  
Onze dochter woont in Nieuw Vreeswijk met haar vriend en onze zoon Mario wacht met zijn vriendin op de 
nieuwbouw fase 2 in Tull en ‘t Waal waar ze een huis hebben gekocht.  
Meestal ben ik in en om de boerderij te vinden. Wij hebben achter de boerderij een caravan-stalling, een 
perenboomgaard en we verhuren opslagruimte.  
Ik mag mij gelukkig prijzen met allemaal gezellige dieren om mij heen.  
De buurt weet precies wanneer ik weg ben want dan ligt onze trouwe Duitse Herder op de brug te wachten.  
Voor ons dorp heb ik een buurtpreventie app opgericht. Daar plaatsen wij (als het nodig is) nood situaties in en 
vragen om elkaars hulp. (Gelijk even gebruik maken van dit moment. Ben je nog geen lid? Je kan je aanmelden bij 
Veilig Houten). 
Tull en ‘t Waal is een heerlijk, gezellig en gemoedelijk dorp om te wonen. De gezamenlijke bijeenkomsten wonen wij 
dan ook graag bij. Denk aan Koningsdag, dorps bbq, de avonden van Leefbaar Tull en ‘t Waal, Nieuwjaarsborrel, 
draaiavond en onze eigen buurt bbq.  
Ik werd overvallen toen ik las: en geef graag de virtuele pen door aan Ilse van Rinsum ......maar het was toch wel leuk 
om iets over mezelf  te schrijven! Ik geef de virtuele pen door aan Juliette Klynstra. 
 
Lieve groetjes Ilse  
 
 

datum activiteit 

Za 22/2 Workshop porselein schilderen Brassica van 13:30-15:30 uur 
Wo 26/2 Bingo 40 plus, 20 uur De Wiese 
Za 29/2 Zolderverkoop Annie en Nico Heuvel, Provincialeweg 7, van 10-15 uur 
Za 29/2 Marjolein Meijers, optreden in de Wiese, 20.30 uur  

 

Agenda komende week 
 

 

https://www.sportencultuurhouten.nl/houten/sportpunthouten/home
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https://www.veilighouten.nl/


 

 
 

Klik hier voor de meest recente agenda 
 

 

  Stuur uw berichten naar schalkwijkseberichten@gmail.com 
 

PRIVACYVERKLARING – Naam en e-mailadres gegevens van abonnees worden in ons gegevensbestand opgenomen en uitsluitend voor onze 
nieuwsbrief gebruikt. Deze kunnen door de abonnee te allen tijde worden opgevraagd. Om die gegevens in te zien, te corrigeren of – bij 
beëindiging van het abonnement –  te laten verwijderen, stuurt u een e-mail naar schalkwijkseberichten@gmail.com . 
We gaan ervan uit dat de personen die berichten naar ons opsturen instemmen met publicatie van de contactgegevens van de inzender in de 
Schalkwijkse berichten en in de agenda en dat de inzender toestemming heeft gevraagd aan andere personen als hij van hen gegevens (ook 
foto’s) meestuurt. Wie berichten overneemt op enige andere website moet personen van wie gegevens (ook foto’s) worden overgenomen, om 

toestemming vragen. 
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