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Contactpersoon museum:

'l7im

ÊI= F'ge.w

van den Heuvel, telefoon (030)

6012524

'l7ist u dat
onze Stichting al het werk doet
met een groepje van acht vrijwilligers?

Redactie:

En dat er maar drie van hen (nog) in Schalk-

Elly Kool

wiik of Tull en't'S7aal wonen?

Frans Hollander

Dat laat u als Schalkwijker of Tull en 't

Lagedijk 30

\íaaler toch niet op u zitten?

3998

'S7e

Schalkwijk

krijgen graag versrerking bij allerlei

werkzaamheden:

.

KB

gastheer ofgastvrouw in het

Vormgeving van dit nummer:
FEL, schalkwijk, telefoon (030) 2802227

museum (een paar keer per jaar)

.

stukjes schrijven voor Nieuws over

Oud (verschijnt twee keer per jaar)

.

tenroonstellingen inrichten (een
keer per jaar)

Kom eens met ons praten. Elke dinsdagavond komen we bij elkaar in het Bakhuis.,

Overeind 39a in Schalkwiik.

DIJKMAGAZIJN DE HEUL
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Nieu\Ms over Oud
Geachte
,=
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.:='=

Mijn naam

:a:=,,

is Sylvia van der Linde, voorzitter

van de Stichting Archeologische
sche Schalkwiik en

& Histori-

Tull en 't \laal. U heeft

ons nieuwe blad in handen en langs deze weg

wil ik u over het volgende informeren.

Het jaar 2007 nadert zijn einde en is er
voor de historische kring weer werk aan
de winkel. Namelijk het afbreken van de

huidige expositie en het voorbereiden van
en Tull en 't \flaal. Het

de nieuwe expositie.

lijkt ons leuk om

diverse cd-roms te maken met de leerlingen

U heeft de afgelopen

twee jaar kunnen

genieten van de expositie Vrouttsenzaken.

van beide scholen.

U

heeft het museum aan de Heul veelvuldig

Nu komt mij nvraag,heeft u nog schoolfotot,

Dit kan nog twee keer namelijk op

als het kan met namen erbii. Misschien

28 oktober 2007 en op 25 november 2007.

kunnen we in 2008 dan wel tien zondagen

bezocht.

reunies houden en herkent of komt u nog

Uw bezoek was voor ons vrijwilligers ook

vroegere klasgenoten tegen.

een bron van plezier. Het was leuk om met

jullie van gedachten te wisselen over de vele

Help ons alstublieft, geef uw foto af bij

leuke herkenbare voorwerpen die tentoonge-

Elly Hollander, Lagedijk 30 3998 KB te

steld zijn.'17'e kregen vervolgens ook nieuwe

Schalkwijkofbij Otto Meijea Brink

aanwinsten van u, die wij in dankbaarheid

JL te Schalkwijk of zend ze aan de Stichting

aannamen en gelijk konden tentoonstellen

Archeologische

of anders op een later tijdstip. Ten slotte

3998

genoten we met u van de beamer waarmee

en geeft u alstublieft aan

wii diverse cd-roms konden vertonen met

wilt.

15

3998

& Historie, Overeind 39

IB te Schalkwijk. Zet uw naam erbij
ofu

de foto retour

oude beelden van Schalkwiik of de bekende

Schalkwijkers.

Ik en mijn collega's kijken uit naar uw foto's
en bedanken u alvast voor uw inzet.

Nu wil ik graag een tipje van de sluier oplichten, over de expositie van het volgende
jaar. Die gaat over de scholen in Schalwijk

Met vriendelijke groet,
Sylvia van der Linde

De tièn café's
Tien cafë's was mijn standplaats rijk
Je

kon er binnen lopen

Bij negen kocht je bier en Bols.
Een mocht geen Bols verkopen.

Die ene was te klein, te laag
Hotel De Ooieaaar in Thll en ïWaal,

Dus ging de baas verbouwen

thans Strifuweg

2

Toen vroeg hij een vergunning aan
Deed zulks met groot vertrouwen
't \ías nog niet goed.

Hij

sloot de zaak

za

Bij ome Kees daar ging een dief

Hij hield niet van die streken.

Er met veel buit vandoor

Hij maakte er een woning van

In Culemborg werd hij gepakt.

Hij had het goed bekeken

Ik was hem gauw op 't spoor

Zo ging het Ooievaartje dicht

De ouwe Hommel sloot de zaak

Toen waren er nog negen

Het werk werd hem te machtig.

Tull was een stuk fonkbre kwijt

Acht zaken nog, maar volop drank.

Dat stak Tull toch wel even

Vier borrels voor één tachtig.

)
Eens op een dag besteld een man

Bij Joop een jonge klare
Een grote vent maar
Cafe Hommelberg wordt uoorbij gereden door een trehher. Pand inmidàels uerduenen.

... vijftien jaar

Dat zag één uit de schare

Cafe Roos

4

Joop was zichvan geen kwaad bewust.

Een brand brak uit in 'Molentje'

Je

kunt niet alles weten.

De brandweer, tuk op branden,

Joop kreeg een bon, Joop werd gestraft

Met spoed er heen er dreigt gevaar

Joop schold en raasde verbeten

Voor naast gelegen panden.

Joop werd het zat, hij sloot de tent.

Maar toen men bij de brandhaard kwam.

Een supermarkt met Toosje

Toen viel er niets te blussen

Begint hij dan, de zaak gaat goed.

Het schuurtje rookte nog wat na

Nog zeven wie legt 't loodje.
Cafe 't Molentje; nu afgebrohen

Er viel niets meer te klussen.

6

Maar lange Ries sleurt de waardin

Bij Harrie was het volop feest.

Mee in het rokend hokje

Men ging daar iets gedenken.

Zekucht,

De zaak bestond al drie-kwart eeuw

ze proest, ze protesteerd

Zevalt haast van haar stokje

Harrie ging gratis schenken.

Dan komt Ries met de vrouw uit het hok

Ook Harrie is in 't dorp niet meer

Zijnbaas een "redding" melden.

Men is hem niet vergeten.

De hele brandweer juicht en klapt

Men spreekt nog

Ries komt in 't boek der helden

Dat zullen 'z ook wel weten

Er waren nog zeven caË's

7

Toen ging de Molen sluiten.

Des zondags ging men na de mis

Zes waren er nog waar men steeds

Bij Kuijer't nieuws bepraten.

Terecht kon met zijn duiren.

De vrouw dronk koffie hil iets sterks

5

Geen boer die 't na zou laten.

De dames Busch die stopten ook

De oude garde die stierf uit.

Je

steeds van hem en

De jeugd is weggebleven.

kunt geen mens vertrouwen

Zo veel gespuis loopt langs de weg

Zij

En

Leiden een vlotter leven.

zï5, slechts

met drie vrouwen.

denken niet aan eer en stijl

Ook deze zaak is van de kaart.

Dus Kuijer sluit ook zln café

Vijfwaren er nog over.

Vier waren er nog open.

Dat is voor het dorstig publiek

Maar houden die vier het ook vol?

Toch wel een beetje pover.

Voor Schalkwijk is 't te hopen.

Cafe Kaijer, thans woonhuis Jhn Ramweg

l5

Klaar

Wapen uan

Schalhutijh, nog
steeds Proaincialeuteg 1

8

9

't Parochiehuis dat is er nog

In 't'S7apen bij Phiel Bijleveld

Daar ging men vroeger dansen.

'Sí'erd 't
wel eens laat geen wonder

Ook knokken was er wel eens bij.

Maar toen 't gezaglaat binnenkwam.

Zo kreeg een elk zijn kansen.

Dook'líillem

Maar Riet en Gert die redden 't wel.

Vijf late gasten dan

Zij

staan tussen de mensen

'lTillem

heel rap onder
een bon

die lag te gnuiven

Zeboeren goed verkopen veel

Hij dacht straks zal ik handig

'Bestuur kan niet meer wensen.

Bonloos naar buiten stuiven

Het Gebouut, nog steeds Jhr. Rarnu,,eg 40

rap

Maar jahet noodlot trof ook hem
Politie ging aan 't vissen.

Hij vond'ï7im

onder het biljard.

Hij hoorde'STillem

sissen

10

Dan ligt daar Landlust aan het veer
Een lust om daar te zitten.

Een dronken gast uit Culemborg
Gaat in de serre pitten.

Ook is er nog caft De Zwaan.

'k heb daar nog niet gekeken
'k bekeur niet meer. Ik kruip nu 's nachts
Bij moe onder de deken

Nu zegt men 't wordt voor waar verteld.
Dat Ries, Chris, Kees

en Jopie

En Gerard, Arie, Henk Nico.

Lid

zi)n van 't blauwe knopie.

Sjiewe Borger

Landlust aan de
Werwagenweg
thans woonhuis

Cafe De Zt,aan, tegenwoordig Het Hoekje, Jhn
Ramueg 23

Ons kènt ons
Herhent u ltem nog, onze eigen
Sjietue Borger, de politieman die
eenieder, aooral de jeugd,

uist te

boeien?

Hij werd op 6 november

7913

in

Suameer

geboren en groeide op in Veenhuizen.In 1957
belandde

By

hil in Schalkwijk

als politieagent.

zijneerste rondgang per fiets door het dorp

kwam hij op de Brinkwaar een groep jongens
voetbalde, terwijl het daar verboden was.

Hij

ging eerst met de jongens meevoetballen en na
Agent Sjiewe Borger

een poos pakte hij de bal en sprak: "Daar naast

het cafe is een voetbalveld, zullen we het daar
de hand

verkopen." Borger: "Mevrouwvan den Heuvel,

ging hij voorop, een sliert kinderen achter zich

ik ben anders dan mijn voorganger, ik heb de

aan naar het veld, waar ze nog een tijd hebben

hele nacht dienst en niets te roken."

eens gaan proberen?" Met zijn fiets

in

gespeeld. Het probleem van het voetballen op

Hierop haalde mijn moeder een pakje uit de

de Brink was opgelost

winkel en zei:'Alstublieft, dit schenk ik u,

In die tijd was er een winkelsluitingswet. Na

dan kunt u mij niet bekeuren." De volgende

19.00 uur moesten de winkels gesloten zijn.

dag kwam

Dat was wel eens lastig op het platteland, waar

winkel

iedereen

hij de sigaretten betalen toen de

open'\À/as.

tot laat doorwerkte. De winkeliers

verkochten dan ook wel eens buiten de ope-

Er gaan nog vele verhalen over Borger rond,

ningstijden. De voorganger van Borger hield

Vele jaren ben

daar streng toezicht op.

memoires, die hil heeft geschreven. Helaas is

ik op zoek

geweest naar ziin

door brand veel verloren gegaan. Door veel
toch nog

Maar Borger stond een week na zrln benoe-

speurwerkvan Ber Hommelberg

ming zelf om 20.00 uur 's avonds bij mijn

iets boven water gekomen: De tien cafes (zie

moeder aan de zijdeur voor een pakje sigaret-

p.3). Ik ben hem hiervoor erg dankbaar

is er

ten. Mijn moeder zei: "Helaas agent, het is
zeven uur geweest dus mag

ik u niets meer

'S7im

van den Heuvel

,tó=
Fanfare St.Caecilia is opgericht

in 1906.

Rechts de namen van de commissie:

Dat hebben we geweten. In 2006 is het
1

A. van den Heuvel; H. Hoefsloot

00-jarig bestaan uitgebreid gevierd.

H. Knippenburg; D. van Manen
A. Heijmijnk; N. van den Heuvel

Maar ook

in

1916 was er wat te vieren. Nu

G. Jansen; J. van

vinden we het misschien maar een korte
periode, maar

in

1

91 6

Duijn

A. den Bieman; J. van den Berg

vierde de fanfare

R. Maarsseveen

;

J. den Bieman

trots zijn 1O-jarig bestaan.

J. Loosbroek; J. van den Ven

Têr gelegenheid d"aarvan is een foto

In tegenstelling tot de foto in het boek van

gemaakt van de leden met de toenmalige

Piet Heijmink Liesert is op deze foto goed

dirigent Pieter Aafes. Die foto is bekend,

te zien dat op het vaandel de naam Withel-

want hii komt voor in het boek van Piet

ntina staat.

Heimink Lieserr, Ta c h tig j a ar fa nfar e corps
in Scltalkzaijk, een boekje dat in 1986

Bij de oprichting in 1906 kreeg het nieuwe

verscheen.

fanfarecorps de naam van de toenmalige

koningin. Tot na de tweede wereldoorlog
Onlangs &reeg het museum van de familie

heeft de fanàre LVilhelmina geheten.

Schuurman - van Duijn uit Culemborg
een bijzonder exemplaar van deze foto

Bij de doorstart van het fanfarecorps na

aangeboden. Op hun beurt hadden zij de

de tweede wereldoorlog zorgde de Rooms-

foto onwangen van mevrouwAafes. Hij

Katholieke lobby voor een wijziging in de

was op groot formaat afgedrukt, ingelijst

naam. Het protestantse'l7ilhelmina, de

en voorzien van een rand met de tekst:

naam van de koningin die immers Neder-

Door Bestuur en leden vanfanfarecorps

lands Hervormd was, moest vervangen

"Wilhelmina" aangeboden aan ltun Directeur

worden door een katholieke naam.

den Heer P.

Aafa

ter herinnering aan haar

10-jarig bestaan.

Het meest voor de hand lag St.Caecilia, de
patrones van de muziek en de muzikanten.

Linls de namen van

de bestuurleden:

En zo heet het Schalkwijkse korps even-

G. van Maanen

als honderden andere katholieke fanfares

N.

St.Caecilia.

Steenbergen

J. Heijmink

Frans Hollander
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Baft de Ligt
te Eindhoven gehouden, werd hil uit de

De in zijn tijd zeer behende in

zuidelilke provincies verbannen.

Schalhuijh geboren Bart de Ligt

Een jaar later gebeurde dat ook

Bart de Ligt is op 17 juli 1883 in Schalkwijk

land en Overijssel. Na het ondertekenen

geboren als zoon van dominee Nicolaas Ma-

in

rinus de Ligt. Later studeerde hij te Utrecht
theologie.

uit Gelder-

1915 van het dienstweigeringsmanifest

zathy

In 1910 werd Bart als predikant

een gevangenisstraf van twee weken

uit. Zrln verbanning, gevangenisstraf en de

beroepen naar Nuenen ten noordoosten

contacten die hij met onder meer Henriëtte

van Eindhoven. Daar betrok hij de pastorie

Roland Holst en Clara Meijer-\Tichmann

waar ook de vader van Vincent van Gogh

legde, leidden ertoe dat De

gestaan had.

Ligt in 1920 uit

de Bond van Christen Socialisten trad, de

kerk verliet en de Bond van Revolutionair
Socialistische Intellectuelen oprichtte.

In l92I

was

hij de belangrijkste initiatiefne-

mer tot het oprichten van het Internationaal

Ánti-militaristische Bureau voor oorlog
reactie.

In

7924 werd De

Ligt

en

redacteur

hii ziin

van de Wapens neder en bundelde

belangrijkste artikelen in Kerk, Cultuur en
Samenleving. Hierbij schreef

hij

biografische inleiding onder de

een auto-

titel Tien

jaren strijd.

Vanaf 7925 werktehij aan zijn voornaamste

Lid geworden van de Bond van Christen
Socialisten werd De Ligt

in

1910 redacteur

Vrede als

scheen

in l93l

Daad. F{et eerste deel ver-

en het tweede deel

in

1933.

De Ligt voltooide in 1938 zijn boek dat

van Opzaaarts, het orgaan van die bond.
Toen op 3 augustus I9I4 de Eerste

stuáie

'Síereld-

titel Erasmu.r kreeg.

Hij

als

bewerkte Vrede en

oodog uitbrak, stelde hij mede het manifest

Daad inhet Frans, dat in 1934 onder

De schuld der kerken op. Dat veroorzaakte

La paix créatrice verscheen. Dat gebeurde

de nodige opschudding. Na een gerucht-

ook

makende antimilitaristische preek

in

in

T2

titel

1937 in het Engels met als tïtel The

Conguest of Violence en ook

1915

de

in

1939

in het

Biinamen
,
Op de oproep van'S7im van den Heuvel in
Nieuws over Oud 24 om nog ontbrekende
biinamen aan te leveren kwam van Jan Baas
een mooie brief op oud luchtpostpapier, die

wie zeker zullen bewaren

Henk Heiiman die in nummer 24 werd
genoemd als BOLS, had eerder, ten tijde
van de oprichting van Soos Casa Fina, een
andere bijnaam, De Kwast, want hij had een

oude gordijnkwast van zijn tante Mien aan
Spaans als

La Religion

de

de binnenkant van zijn colbertjasje

Ia Viàlenca Zijn

b\ z\n

oksel hangen.

brochure Mobilisatie tegen de oorlog (het zogenoemde Plan de

Ligt uit

1934) verscheen

De vader van Adriaan van der Velden werd

in heel wat talen.

koffiepotje genoemd omdat

hij altijd

met

kofÊe naar het voetbalveld kwam.

De laatste werkzaamheden van Bart de

Dokter Thomkins heette natuurlijk de Pil,

Ligt richtten zich op het tot stand brengen
en zijn zoon Constant, Pilletjepoep.
van de Rassemblement Internationale contre

'ïTijkzuster

Ia Guerre et le Militarisaza (RIGN) en de

Vendrig werd ook wel Bets van

Boven genoemd, waarschijnlijk omdat zij

Ácadémie de la Paix.
boven het wijkgebouw woonde.

Bert Smit was Bertus Bever

Bart de Ligt overleed op 3 september 1938
op het station van Nantes. Hij was toen op

Jan noemt er nog een heleboel, maar we

doorreis naar de eerste zomercursus van de

weten niet zeker of mensen zich beledigd

mede door hem opgerichte Acadérnie de la
voelen met hun bijnamen, dus nog een paar

Paix. Hij werd in Parijs gecremeerd en

een

mooie zonder vermelding van de "eigenaar"

week later is zijn as in \flesterveld bij Drieen we zullen ze allemaal goed bewaren voor

huis in de gemeente Velsen brlgezet.
later.
Jan de Oliezijkerd

Schalkwijk, 10 september 2007

Honoris Causa
P.M. Heiimink Liesert.

Deutz

DeZwarte Ridder

rJ

Kinderserviesjes in museum Schalhvijk

Op fu laatste zondagen uan ohto-

In de vitrine staan onder andere voorbeelden

ber en nouember 2007 is Museum

van koffie- en theeserviezen die met punten

Dijbrnagazijn De Heul aan d.e
Prouincialeueg 70 in Schalhuijh

van de bekende koffiemerken bij elkaar

u)eer aan 11.00

gespaard konden worden. Daarnaast zijn

tot 16.00 uur

er ook serviezen die door speciale fabrieken

In dz grote uisseluinine

op de markt worden gebracht. Behalve met

is een uerzarne ling hinderseruies-

bekende afbeeldingen als panda's, Nijntje en

jes te zien uit de laatste 120 jaar.

Piggelmee zijn er ookwat deftigere serviezen

'W'e

met een echt zilveren randle. Ook ziin er

geoltend.

hregen ze te leen uan

Marijbe

Mihenburg.

theeserviesjesvan rond 1900 en een inJapan
geproduceerd servies te zien.

Tu,,ee seruiesjes

Poezen+eruiesje

r4

Vier geschenken
Onlangs kregen wij van Jan'l7ieman

een

boekwerkje over de geschiedenis van de

familie'l7ieman 1912-1992. Het is geschreven door Michael Beerkens. een kleinzoon
van Piet en Aagje Wieman-Vosmeer, die in
1954 methun 12 kinderenvanuit Schalkwiik

emigreerden naar Australie.

Van Mevrouw Ank van der Ven kregen we
een boek over de familie Van Hengstum op
de

Brink.

Melitta+eruiesje

Van mevrouw Den Oudsten kregen

\Me een

Dat de serviesjes ook als reclame gebruikt

krantenartikelvan 14 november 1979 over

werden. is te zien aan een voorbeeld van

de heer J.A. Berlang

het bekende Duitse merk

Melitta.In

1948

bracht men ter promotie van het nieuwe

Het zijn weer mooie aanwinsten voor onze

snelfitersysteem een kinderkoffieservies uit.

bibliotheek en in de volgende Nieuws over

In de vitrine is zo'n servies te zien, compleet

Oudleest u er meer over.

met speciale filterzakjes. Het verzamelen van
kinderserviesjes is ondertussen een serieuze

Behalve de serviesjes die eigendom zijn van

zaak. Vanwege de vraag naar oudere servie-

de verzamelaar, heeft het museum ook een

zen komen er steeds meer door gerenom-

kinderserviesje geschonken gekregen door

meerde firma's geproduceerde replica's op de

mevrouw Koetsier uit Houten. Het is

markt. Onder andere van een Melitta servies

Melitta-serviesje, met andere kleuren dan

uit 1964, inclusief filterzakies.

het serviesje in de verzameling.
Het

De serviezen passen ook prima bij de tentoonstelling in het museum over het dagelijkse leven in huis in de vorige eeuw. Onder
de

titel Vrouzaenzaken is ook serviesgoed op

ware grootte tentoongesteld. Maar ookvolop
aandacht voor de inrichting van het huis in
de vorige eeuw.

I5

ges cho n

hen Me I i na +eru

i esj e

een

Heropening Hommelberg

C.

'

J.flommelberg r Schalkwijh

Zaterdagnliddag Heropening van de zaak,
t
.
winkel en café

Reclame-aanbieding van Zaterdag

tot en met 29 April

Bon I

Bon 6

.r

kachclpoctr
'ra lcopcrpoctr

pond Pruimcdanten

cent

{35

25 cent

Bon 2

Bon 7.
5 pond Java riist

e door prima meubelwas

5O .cent

44 cent

Bon 3
r

.

fïndsPak

Bon

'

'"ïs

I
l

';

paL Cakegocder

23 cent

"uni'

Bon 4
r

t

?O cent

(C

Bon 9

I
I

pond alelkolende hirvermout

Bon

1939

,y pond Bloem

- 1*-.-

I

t
I

45 cent

I

5.

.!

lVerkborstcl, panncnspon$
bua

durt

êÍr cen

-.|'
23 cent
..

.il

Bi, aankoop van

..:
j!

Bon lO

1

r, Ílcsch wijn Samos aupericur

I

f í.50

l,,l

pond koffie een half pond
2.,GBAïIS
:

Tevens alle.; soorten wijnen cir likeuren. Concurreerendq prijzen.
Dat alle soorten wijnen en likeuren tegen

Bij de heropening van de winkel en het
cafévan Cees Hommelberg

in 1939,

concurrerend e prijzen beschikbaar waren,

een

blilkt uit bon

van de cafés die Borger beschrijft (p.3)

zoals de folder meldt,

werd huis-aan-huis een folder verspreid

een fes superieure Samoswijn voor

10:

/

1,50.

met diverse (her)openingsaanbiedingen.

Die varieerden van bloem voor 9 cent per

Maar de grootste aanbieding was toch de

pond, maar dan moest je wel 5 pond tege-

25o/o gratis koffie

lijk afnemen, tot prima meubelwas.

kilo koffie.
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bij aankoop van een hele

Bisschopszetel
Op bezoek bij Annie van Bennekom valt het
oog op een grote, met rood pluche beklede
stoel, eigenlijk een zetel. Bovenaan

in

de

versierde eikenhouten rand staat:

HA

19

05, RK Arbeiders \'(interswii k.

Ook de armleuningen zijn prachtig uitgeBouenhant uan de stoel: duidelijh zichtbaar RKArbeiders Wintersutijh, Wat dit betehent is ons niet bekend.
het uit en homen erop terug in een uolgend

sneden, leeuwenkoppen aan de uiteinden.

Y:i#;,

Annie vertroetelt de stoel ieder jaar met
echte bijenwas en

hij ziet er nog tiptop uit,

Na het overlijden van de pastoor Ahsmann

ondanks het bereiken van de 100 jarige

in1939 werden zijn persoonlijke bezittingen

leeftijd in 2008.

bij opbod verkocht in de pastorie. Mevrouw
van Bennekom, de moeder van Annie, werd

Hoe komt deze stoel daar?

HA zijn hoogstwaarschijnlijk

door de wijkzuster getipt, de stoel zou mooi
passen

schiedde het, dat mevrouw van Bennekom

van Hubertus Ahsmann, die van 1930 tot
1939 pastoor was

bij haar andere meubels. En zo ge-

de initialen
de stoel kocht. Ze zette hem in het voorhuis

in Schalkwijk.

van de boerderij aan de Kaaijdijk, waaÍ

ze

toen woonde.

De bisschopszael

De RK Kerk kon de stoel echter niet zo
goed missen, want als de bisschop op bezoek

kwam, werd de stoel altijd weer even geleend.

Zoheeft kardinaal Alfrink ooit ook op deze

stoel plaatsgenomen! Het lenen duurde
totdat er in de kerk drie nieuwe zetels aangeschaft werden.

Nog steeds wordt de stoel geleend door de
ESTA als de bisschop uit Spanje zijn jaarlijkse bezoek aan Schalkwijk brengt.

Elly Hollander - Kool

r7

EIs

==qag

In het vorige nummer van Nieutas over

Vraag 1:'Waar in Schalkwijk is deze foto

Oudvroegen we waar in de sporthal een

genomen?

koker is ingemetseld.

Yraag2: 'Wanneer is dit postkantoor gesloten?

Helaas weet blijkbaar niemand meer waar

Yraag3

de loden koker met oorkonde is ingemet-

foto?

'S7ie

zijn de beide dames op

deze

seld in de muren van de sporthal. Zelfs het

bestuur van de sporthal tast in het duister.

U kunt uw oplossing op papier zetten en

Misschien kunnen we met een metaal-

inleveren in het Museum op de laatste

detector de koker traceren. Of komt hij

zondagvan de maand.

tevoorschijn als de sporthal ooit tegen de
vlakte gaat, maar als het aan ons ligt, duurt

U kunt de oplossing ook in de bus doen

dat nog heel lang.

van de Redactie Nieuws over Oud

Lagedijk 30

De nieuue ltrijsuraag

3998

KB

Schalkwijk

Dan maar een volgende prijsvraag. Laten
we hopen dat die gemakkelijker te beant-

De derde mogelijkheid is de oplossing te

woorden is.

e-mailen naar
ellyhollanderkoolpwanadoo. nl

Het gaat om de antwoorden op drie

Onder de goede inzenders wordt weer een

vragen:

leuke prijs verloot.
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Station Schallanrijk
Veel aandacht ging de laatste

tijd uit naar

het station van Houten. Via een imposante
operatie werd het gebouw verplaatst over
een afstand van 150 meter. Het moest

plaats maken voor de spoorverdubbeling.

Tijdens de Open monumentendag begin
september, was het thema Moderne Monuruenten in de tw.intigste eeuw. De gemeente

Houten maakte die periode wat langer om
ook het station

uit

1868 erbii te kunnen

betrekken.

Het station in Houten is uniek, omdat

dit het enige overgebleven station

is

van dit rype. De stations in Culemborg,
Schallovil k,'W'aardenburg, Geldermalsen
en 's Heer Arendskerke zijn alle afgebroken,

Toch is het station niet vergeten. Tijdens
de rondwandeling langs Moderne monu-

menten in Schalkwijk, deed Frans Landzaat tijdens de Open Monumentendag ook

het voormalige station van Schalkwijk aan.

En voor de gelegenheid had hij de fundamenten weer blootgelegd, die onder het
gras waren verdwenen.

Zo kan iedereen die over de Spoorlaan
loopt precies zien waar ooit dat leuke
stationnetje van Schallavijk heeft gestaan.

Frans Hollander
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De satellietfoto toont.

..

Vanuit de lucht is duidelijk te zien dat de polder Blokhoven is ontgonnen vanuit de
Schalkwijkse wetering. De percelen liggen parallel aan elkaar tot aan de Achterdijk.
Pas ren zuiden van de

Achterdijk, richting Lekdijk verandert de richting van de percelen.

20

