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NIEUWS OVER OUD is ern uireave

Prijsvra*g

18

van de $dchting Archer:logie en Historie

Oude

ar"rro's

van Krol

Claas.ie

Aflcheid van Svlvia van der Linde

Dr satellirtforo roonr..

Schalkwijk en Tultr en
1a)

-

t 1ff/aal"

Her ver*

schijnt rw*s maal per iaar en wordr gratis
toegeznnden aan donate{irs van de Srich*

ti*g. I)r n:rinimrirnhijdrase is €i ll per

Themanummer

Rab*b*rk Krr:nrnrerijn

j:rar-

35.7 5.nS "536.

L-)it nurnmer van Nieuws over Oud is

vrijwel in zijn geheel gewijd aan Kaol

Het museum is geopend op

Tlansport.

zcndag van

tk

ber) van n 1.00

lJar is om tr beginnen vanwËgf her

i0*-

jarig hestaan- Dir.i*ar precies honelerd jaar

<le laatsre

maand (behalve in decem-

tot 16"00 uur ofap verzoek.

flonractperso*n musËLtm:

ïfim

van den

Hruvel 03{}-{ri}12524

geieden vestigde Hendrik Koolzich in

$chalkwijk en hij is de grondlegger van her

R"edactir: Christ Ëssens en Frans Hollancler,

bedrijl

Lagedijk 30, 399S KB Schalkwijk,
iliÍbrarr nuserrrn insclr.rlkrviik. nl.

Een rweede reden voor dit themanumfiler

s6-2256r996"

is hee vertrek uit $chalkwijk van her rans-

portbedrijf. De lacarie midden in de dorps-

Vormgcving van elit nummer: FEL,

ktrm van Schalhvilic was nier de mmsr

Sehaikrri j k, {$A -ZB{}2 227

geschike voor ern rransporrhcdrijf h,{et de
fofname van het aanral yr*clrtwagens wercl
de wens grofer een locarie t,: vinclen buiren

dr beb*ur,vde kam.

De derde rec{cn is de Kijà"àast tiie in het

rï!$eum is ingerichr over Koal ïiansport.
Het musenrn is elhe laa*re zrnclag yan de
maand open vafl I l.{J* rat 16.0{} uur.

rn'w.w;musex m i nschalkwi i k

tl

I00 jaar Kool Tlransprrt 1$12'-2fi12
Is lrst u al CIpgeuallew? Er riidew

a*naf i feÍtrtttzri j.{." geex ur*cht'
wtág€rïs uarc

K**Í

Wír?#p#rt

?vreeÍ'

ríow ScbaÍÍewrik. Ner berÍriif is
wa predes 180 jaar verhttisd rííïíÍs"
Ittdustrieterreirt de Limiet in

Hot het ltegcrr
in 11)11 kw'anren Heridrik K*ol en ziin
vr{Llrw l}etje Kuol-cte Gruot

r\ior1rn.

in

Schatrkar"ii}r

Zij kwamcn uir &'{o*rrlrtc}rt

Àarlanr{en'ten.

Dr

en

*ngetrottrvc{e broer van

Fr:jr, I-{ein de Gr*ot, kx.a*r mrl htn

met:

ln ruil voi;r kost cn

Er k íu ríie {s*nr{erd iear
ueel uerrtnrlerd, apa Krt*i km,*n
irc I9 Í 2 ert. fitgaw ?w€t ver$$€ï p€r
sckuit eu. pr&írrÍ. ew w&gtn, írcwid'

Ze n;lmerr het beurrschippersbc*lriiÍ ann*x

deis staat t{e rlerrlt ge?ÊÊvttti€ KCIo{

k*lenhand*l tlver rr$n Jan Fouw. D*arhii

**n h*t ro€n wuíiír w'iet rrls€r ail?í
eeru sc&ip. W íte{t{tew de gtsrhierien is uan h et.{wwí lie bedrijf

ho*rde een sr:huit yan 1ó ton cn etn paard

&€trurcí\t xoaeel w*ge[.ijk rc *t:btev*

had

hslew.

hedrijf K()OL S.

Viaruew.

cn rvooncie bi.i hen in"

iirw*ning werkte hii mee.

ffet

l,váSen" Twee keer

schuit op

bii

ptr

week vcer de

Lltrtchl waar Kor:l een ligpiaats

cle Bakkerbrug.

{:$,:n

Zt

n*emden het

kt;rhten het biihe-

h*rende huis dar nu Overeind 54 is'

Ïren

was het adr*s A6-tr, later nok n*g l-agedijk
(r{}. lrr

í,i*je

fí*ndrik Kttul

at|t

tlit

lrrtis rt,rotrdull tlog lr'\rt'l} gt'zintt. tt.

Koo! - de {.|rrct

ïrt l!]17 lverr{ dr schrrir
pur.len-

e

n

mrnlsr*chf,

getr*kken dnor

Thctrn:rs v;n1 Emme-

rik is ele larlrsrg dic dat clectl vnnr Korri.

1!)1ï krvarrr er rr!1

ctrere

l.Ja

in de

ikuprin*rer

sc*ruit.

Jarrnla*g rc,erd
TTtwttut-r tzttt

fin/

ís

h*r

Enttrrib, ie laststt {+,ur}st:ltiplte'r r*rt
,st um'l** bíi Vubo \,í.*.,o*lrrs.

c{e }<.aas

van dc lrtienr riir

Scl-ralklvijk via het Kaaspekhr-rir v;rr:r \ruko,

rh,tut'flur

dat naast hun huís srond, n;ur t.iouda vcr*
voerd"

Hdw i.e Gr.o*t was de brsey
uan Be$e rÍe Groctt, rle ar*ww

a*n Newdrih K*ol.

Hij

deed iw íret begiw ?nee ?rret

brt bedrit'f Maar roen

liii

truuwde irc 1937 rnet Coba,
aeríiet

hij Knot en werr{ met

xijn ur*ww

{teheertle?. wtttr

Het lVape?t uíryt Stl:ttlhwijk.
-{row,{oto

uax.

ílein rn Cobtt

'.";

Marindags rverd

ge

ire{rn cn iede re*n

wist d:rr oma Kool dan langskx'am mer Ërn
brir:relrje na al1,,,trp.

Hue

h*

graeide

Zr kregen nrgcn k!n,-l.eren die, tlnr her h*ofrl.
bor.en wafer tc h*r,rdcn, alltirr:ral irard mee

morstrn w*rken, de

r-ncisies

in

l"let hi-rishr:r,r-

den rhr-ris en bij hoerenhedrijven, cie iongens

in lret r:ig*n bcdrijf.

flaf rrr**.tt al tocr^r z{: Íreg herrl jr.rng wárr.nJ
gingen m*ílr

{ilt 1l

zrl

jaar naar sc}rryllo sorns

u'erder: ze zeli! v:rn sclrool gchoiielen r;nl
fflee re !ta:r] i]p dc t*cl"rrcn naar (louda en
de rweell.ekelijksc herrrn"alrrrdn naar Urrecht

en larer op An-isterdarn. L)eze fl*lrtva;rri
rverd

in

n9:13 overig*r"l{}Ínrn van

\Villem van

Rrxrijen. ïn Am.rrerc{irm r.vr:rd me*i gchralcl
hij

elc {Jnes cn k:raszolrr

Ilczs hcr:rfr,aaïf

i.)f)

in À4uidrn bij Bo*vy"

Amrrerdanr is zes ja;lr

v*lsehouci*rr tot 1939.

Ilirr Kocl

priestcr stucleren ttien

Árir en Llirk

genoeglvaren en o*ir

cle 1'gngsre

kun g:ran Íitlrclrren. Hii hoefi{e

sinE vo$r

grar:t

zotl*, Henk,
r-rier

ook

zo're

'z\\raítr tor' te worden. llX,hnt zrvirrr weralrn ze,
voq:ral ire de it*len.

\ra*af' 1944 rvas hct hcr{rijf cigenclorn van
var{cr }lenclrik mer ztlnen

jare

t-r

u

i $ t"

Arit ':n L)ir:k r'n

hrette irlllh4A l1.t-1. KO(IL b: ZN. l)iet
rrerzorfi.{t n*Ê

litasyt* lrha i s ru t h* ttwh

r.le hr:rekir*r-lding.

Vaft bet utíít€r lld&r de weg
j

n lt)17 kwam

Er lv*rrleti
r:ildcn.

I)t

de ecrstt ài-ir$r rrÍ1

chtrr-rtlèLr

{lhrvroltr"

fs Í:ttïFlrl-l<r1tlell Lltll

te

cerstc t'es Hr:nk Vtrr'vcij. opgc-

rolgd rirrtlr !ohlri 5'l;lrgitsr;ir, er't dt: lairts;tt:
Hrti.s c,, rt tlí.i.j trnr./ j Ll{J

w*s

Hae xat ríat met ríi.e {rewaming
w*w c{e wÊgev

in SchaÍlewijÍtl

ïfirn

de KruiL

Er is een fott-, van

qle

autn

ilit

I g3í,), 2V per-

$(lnen! de hele fanrilie en buurf mer elkaar

erin naar de speeltuin in D*crnl {zie p.13)

Iw

i9]2

rsew leer íredrijf

Koul

st{tr"tt€, stowd itet leutis bekend

l\{et dc kamst l'an tie arit* kwam een eind

arudey ríe naarn A6"3.

aan de beurn'aa-rt op Utrcchr, die honclerden

iaren hact plaatsgevoneien en kwam ËÍ een

Lrztey. ercftínderde de rcaam

boc{cdiensr op Utrechr" Bovendien diencle

u*rc de w*g in Lagedijk en

dezr overkapte, kleinere vrachtrwagen voor

werct lret adres L*.geííijir 60.

allerlei sociale dcelen: geluiclswagen bij de
Tnr"rr de

Weey

futer hreeg ltst

dii&

twssen

str"Íh

het spa*r

L*ge-

ew de

Sch*lkwilk, veryiler vonr het kanrp

van cie Gregoriusschool

uir Utrecht,

papier nphalen in het dorp en vcn'oer

aud

va"t:

het

Leka{ijfu de na*.wr 0veyeiuí{, en

kamp v:Ln de welpen. En r{e àm;lle Wieman

werd lret edtres Overeind 55.

werd naar de b*ot gereden toen zij emigreerden naar Ausrraiie. I)e b$,;{ee.liensr was al die
jaren, tot orlgrlreer I 975, hct werk van Dirk"

llc

hr:eledienst werel toen oveïgencrnrn eloor

firrn;r Bos
fiuh a*n Overiud

54155 r,tnd

XI{X}

*ir

H*rrten.

Ouk

.^le

kul en h arrt{ el fi rrreercl e'

kel;jke w*ningtn achter

htt

t)e

r:t,-xsp rr:

ll-

KisreN uwr

&

ueiling

huis voldeiien

niet n':eer aan de eisen des tijds en werden

weer drie kerr per week naar Utrecht.

langeamerhand opslagplaat$en voor de I'err
Ë,r lcwaru een cnelerduiker

schillenele soorttn knlen"

uit {i*nd.a bij de

familir Ko*l inwonen, Jan van der Fsuw.

hij

met ziin vrouw

in

T*en Fier l8 werd in tr$33, haalcle hii zi.in

Later ivnunde

rijbewijs sn nam fiet initiatief *m o*k fruir

r,an de rvoningen van

re sáan vervoerfn van de hoeren naar de

Schalkwijk gebleven en heeft rar zijn pensi*

veiling. Dat werk is nog iarcn voortgez*t.

nen Lrij Kor:I gew'erkt irls chauí}eur.

een

h*t huis. Hij is ill

Altijd was eÍ ecn teksrt aan kisren in elt
plukdjd. ln 1937 komt er een nieuwt Ford,

Wder*pboaw

[óu$,iaar 1935.

Na dc oorlog rcterd heel n:oËizaam
gesfart mef aufo's.

Allr

rn'eer

vervner wertl aan*

"

[-weeàe wereld aot' los

grnsmen: kunsrmest van H. Uilttewaai,

Ën t*en kwam de oorlctg" D* auto ha<l geen

aakken van 10{} kg en alles met de hand,

brandstcf en rr was angst dar d,ie in beslag

tarwebloern vercr Duitsland in sclrepen laden

gienofiren lverd. Paard Ën wagell rverdeu weer

','cor de i{andelsraad, cementschepen lossen

van stal gehaald, evenals het treurtschip.

vc]$r PolVínk.

Daarmee werc{en appels grbracht naar Ën

rurf gehaald in Vinkeveen. Xnlang er brandstr:f te krijgen rvas tenminste" Ook ging

ilirk

De groei bleek ook de bqrurv van ecn niruwe

kolenlo*ds aehttr Lágedijk 60.

K*lenloads *chter L*ged$h íi0

I Owreind

doorgegaan, met *psl*g in de lu*eis aan

54/5.5

d.e

Heul. De klknhandel rverd overgedaan aan

ïn

1957 wcrd r€n huis voor Arie en zijn

rlr

Íirrrrtr

\,'ir S'-rest uit I Ic,utn.

gezin gekr:cha aán de Provinrialeweg 57, nu

Jnnkheer ïiamweg 3l . Ilaar verhuisde roen

ook

hrt bedrijf Ëaar toe" Hr stone{en

grore

Na dr *orltrg ging dr Ënna Kaol

sreeds

merr ook zanri, grint en grond vfrvocrrn

fr

l:or-rtsn loadsen achrer her huis, clie de sral-

klvame n zogenaamde kipwagens. Rnnd l0{}{)

ling werden voar de rutr:rk. Aarclgas lewam

is daarmee gestopt

in Hrr.rten

pas laat, 1970,

in Sch'alicwijk nr:g

later. I)aardoor is de kolenhandel nilg lang

ll,'u .llilL'tl'ut{

t1,7,t.r

. 'j,,

li1

7n.

Er w'nrdt een filonteur atngfnorËfn

$!:r"i

het wagenpar:k te nnderhouden, Bertus van

Breukelcn. Hij werkte eerst onder de npen
l*oeJpen

en bracht ziin eigen

gereedsch;11:

mre. I"Jiet lang elaarna volgt een verbouwing
waarbij

rtn

heuse

sfilrrrput wordt aangelegd

in een garage achter het huis. Arie's zcon
Henk legt dt

Begin iarcn

eerste steen.

7CI

gaat

er is een stijgentle

htt g*ed met het hedri.if:

lijn in dr óftzet tt zicn tip

de grairek|*s, die Arie z*,lf tekEndc.

Al in
lJ$tur u;Íx Sreukeíen" de

tr!}71 rvercl er een stuk grond aan de

Jcnkheer Ratnrveg bijgekercht. Vooraal t:p

ee,rte l/taftleu,r

het perceel werr{ een nvee-onder-*n*kap
woning getreiilwd, $iaarvan rie he{ft voor

Dirk en zijn gezin. \trder bood de granci

ile

tweer.Í.e gene?"íetie

en e€u. fwsede

hrt

toentmend

aantal vrachtauto's, oplrggers, en trekkers.

tevrein

In

parkeergelrgenheid voar

196t) verlaat vader Kcol het berlrijf er:

Ír*mcn Árie eli

l)irk

samen ele leirling en

het eigendr,xn op zit.h, nog stÈ*ds als Ërma.

Met

cle

À?c{

s{,orc zurn

van de xíeuwt fFí.r*gt

Árie Ka*!, rnetsdt

de

ffï;ltt

slt€?r

een

kantins vor:r het persone*i cn ren *pslagplaats

È/r,nê

kcmst op clirzelfel,: ;rercrel r"àn

v**r aut***nderclelen in 1979, kwam

er ern eincte *.an het gebruik van de hltiskaryl{-'r

Arit

várl

Oni dezt

r$ree

als personetïsruinre-

gellsuwtjes te mogen bouwen

moest Arie nog rvel eersr alles
trekken

CIm

uit de kast

bii d* gerneenteliike Welstands-

con:missie t*esternming

tt

krijgen.

In

het

Groentje van 1S januari 1979 staat een
*rtikei met de kcp: dhr Kocl haudt prima

pkidooi...

srctsr cn ook n:er Kool Transporr. ïilb$ er irl
1979 n*g een kleíne winst van 7000 gu{drn,

in

rlies van 6*.000

g5ule{en

en Àrie yerïjs.chf vcrar 19Sl een

roerlie s

tr9,9* is er c*n

ve

van 15t).0{}t] guk{enl. Hij vreesr ïner$erl {r
rnortcn r:nrslaan. Arie haalt in oktcber

lgsl

met zijn nood kreet zelfl Elseviers'ïfeekblac{"

Kostcn voor l*]:ren" avegenh*lasting, dirseloliri, rentË van de bank en ar{ministrarievc
rompslomp stiiger"r, inkamsren lo;ren trrug"
I-)e winter
c{e

ririr

Koat ícp ntet ziin le{inftíntrea
de u.it{treidíng uí} d{ gÉrá.g€

dt wrstt stten vcor

vrn

19SS/1981 was crg $rreng,

bnuw lag lang stil. lJaardoc}r wa$ m Seerl

r,verk yocr cie kipwagens" En

dr

bedrijÉsver-

eniging bet;ull,:le dat jaar geen lionitvedet uit,
zs]{ls {ie jaren erv*ar.

Wxfrreen

Trír{r.r

8.V

In i973 wordr hrr becirijf
brzit gehaald en

pas uir het prin*d-

Ëf,n Lrcslcren

tenn*otschap

gevcrnrd: K{}OL TRANSI]ORT BV. Arie
en

Dirk hrbbcn dan irr{er 5{lth van cle aan

Een plan van Arie, in overleg rxlet dË lircrknemers.

$!ï dat iaar gre$ lo$nsverhngir:g

gla$sËr1,

roe tr:

rv*rdr dor:r i{r controlc op natreving

v;rn rle CAd) afgekeun{"

c{ele:r en een eigen htris"

Ceiukkig ging de ecnncmie qneer elreaien
Rernd 1975 leemr een zoon van Arie, J*s,

en ging her al gauw in stijgende

lijn verder.

het beclrijfla*ndeel van ïJirk over.

Op 3 septernber 1986 legcten ctc negen
Llir is ock de tiid van

sreeds meer cverheids*

klein

lqi n

deren yan,Arie allemaal ren

Lrahs

reen

bemoeimis rnec cle werkriickn. \ï&rksraren,
werkovrreichten, r,vrrkb*ekjes en clr an;r.t*ge

("lh,tn$iut":

mclr*graa"i cloÉn hur"r inrrede, nlsmeetr* hnge

1{**í, f{tsufiy &r*nutr, Httns rrtrr tlar
dar l'\lrlm.

lxretrs *ls br:iefies

rif charrÍ}':urs

nie

I so*ci zijn

z-ich aan

inrer,.rdrl

dr rij- r* nisrrijrlrir

hor"ldcn.

Erorcomisclte crisis
Maar aan eind van dat dr;cennium ksr:rt de

klad erin- her gaar slmht mer de transporr-

l:,*trnn *7

l1i!

!y;y lix,l thxis \.'..t.n"r. Arít
ïbru

m

flinxt

:rttsrt

Ntt lí-"i,trig hxíaax
írp

Derííe Kffter$ti€
In 19S7 werd hct 75-jarigr best*an gcviercl

u,sà {ez,iercl vwt rva tu'e&laagse

{t/} tv{rbtN}l

mer alle werknemers en
met hun naárn in

d.e

ï$0r

familie

Kaeil. Een tweeelaagse op eËn bc)$r, met

nruur van de nieuïffi

*llerlei leuke activitrittn en aansluitend

garàgrwËrkplaats en een káflro{}rrllimre, als
$t&rt

c{e gehele

eerr

gro{ltt; cliner. Het nas pck het $ÍicheisJ v*n

cle b{}nw er',.'{t"r,

Àrie en tr]irlg"
Pas tqren was c{e

huiskamer van A-rie ook geen

llat.iaar ging hct irndere berlrijflaancieei over

k*ntonr meer lvitàr alle telefoontj*s en bezoekrrs Lrinnenkw"amen. VanaËde
haar huin"'elijk mer Arie

Ksol

-

in

eerste, da.g

in hanilen v*n Marcel, trok

van

een tLoon van

Árie: vanaf-c{ie tijcl varrnt de derde grn€ratie

7{}47 had Annie

Koqil rJr directie van het bedriif'

van der Ven hiel ntiddenin geieeft{ en

gew*nnd cn veel vrtrk vr:or het beclrijf v*rrichr. Zij was relcfnnistf, rËc<:ptioniste, krif-

1996: ïfee r hleek de rui*rte re krap, cr werrl

{irzr:t..ire r, :iecreti{re*te *;n zlrcle invai, z,eils cp

een stukie gronc{ van 4 *re gekcchr r,an A*n-

r-orrd;lg rlis ch*uffeurs kvi"rntcn kÍnl'e rixs*-n.

ties en van clerTnl, daar kondnr toch moci
waer een sruk <;f zes autc's staan'

ln

<tre

nieurn'e garage/w*rkplaats kr:n Jos,

in 1998

inmiddels mer assistentit. ziin hart *prhalen

Xlar was onder andere nodig amEiat

mer reparËren. matrr ook carrqlssericbcuw

Vlietlonge alle ver,roer ging r,ritbesredtn aan

dtden

Kooi Transpoft. LJe aanschaf van zr-r'n l0

ze steeds meer aelÍi

ri)

fluivnte

atlt*r

Ilers*'neei

iset llrdt tlfir rlr wagens te sporktren

Konl Tr*nsport heroËmt zich tlp ziin guede
en b*rrqruwbar# persrrnftl, dat cr graag werkt.

nieuwc wagen$, aansËFlest ,ran de elsrl'! ilan

F{et mort gezeed: vrlen zi.in heel veel jarcn

vormdt cen Íi.k*- tririr€idinc

ziin geblrr.rn. En nu rir:g ziin er ireler: iaar wel

lr*a stl llvcrv,ier,

weer jubilarissen rtie in her zcnnttie rvorclen

van het wagrnpark. llelaas bkef succes uit,
nà

ee !1

Srrrr ilp crn

lr;rlf jilar st*pre Vlietjnnge. lt'laar v*r:r

dere aut*'"c w*rd nieurv

r.o.'erk

ge

zelliu Íi:cst. Álr

ce

n chart {*ctrr

nrcr penriioen git:lf w*rclt hii op ziin l*atste

ge..'tlnden in het

werkdag; rnet

bulkrrarrsp,rrt cn crttttitincrvrrv{}er.

dr hele 'vlcot' *pgehaak{

en

naar huis gebracht, eËn larlge stoet.

?000: iets

ar"iders gtpl'oL,eerd: verlÍgËr lroor

Heinelten ffiet o&SËveer 10 baklvagefl$, $iat

Her aant,tl personeetrsl,:den schomrnelt in de

kkinere auto's c{ie gernaliktli.il* in binnen-

jaren 8$ en 9{J tussen

$tË11Ër1

cafes kr.uin*n hevo*rracitn,

weer zel& op zondag.

heel lang.
ch au fltrr

der 3tJ

en

f5

man

bij warm

(]ok dat r{urlrde niet

Eind jarcn 90 naar 3{i, 4{} rnan.

Dit rrerv*er \ïeff{, met auto's *n

rrs, oïrrÍrËr]{l tn

ln lCI1l

rn dno r de Rïjhe"

rverken er

hij K**l tansp*rt

5S

rnensen, er rij<{eli 4S *ut*s.
Ven oer vo*r

ctre

Vrurm$na l\rordt n$Ëi st€eds

tijd

geciaan, al heei veei jaren. Van de Lee en

Ile

Flematra $topt€n daarm*e en daarvan kreeg

OnEtrertussen

Kool Ti'ansport rËr't derde dtei.

keling*n: intcrner. co{ïlpr{rrs, m*bie}c tele-

1I

moderrcÊ

ziin er veel niettwe onlwik-

firons, bo*rdcompllter$, navigatiesystemen

{n t/írp{}ïts, heírt t:n deryrírjk*

en digirale tachografen doen hun intrr:de

MN

.

40

een wzsderw autgtwltarle

uruzrhtwagrns

( nwt

Op kant*or zitfen nu, naast administratirve

ilÁF ),

kr*.chren, ook planrrers om ervoor te zorlïeri

{::t"ilÊï'eil ,:/ttt,u'fJ'iux

rlar

c*r ;,lLrro's rijelen en rve I lirÉ-i;t mer

vracht*n heen tn

fiinkl

o.twz

l{}{}

ft?e€r t*íÍ't

Í|àíI hrt ruerle

rert rigen owrlev&audsra*r/rp{a*ts
is í{o*í j}'unsp*rt

de l</"r:rnt opÍ:írn*':t{

st:ntirr

terr,rg.

n&t?ze

u{í!'1.

r:w

#

;r'}

en

Ít&iír

btdiewevt" F{exi{tiliteit,

híttwtgerkbt rleftken rw w;wkm is

*i

jaar rm wltga*gpunt

En Kool Tlansp*rr herft een eigen N,etrsitd

Nsar

Hierernder een stuk rrkct claaruit:

Vi.awevr

Na 2000 zijn er planr:rrn ontrl,'iklreld voor
!&t';{ Tí*nsport hufr inmiárir{s lil$;f *sr u'uatt! Í' ïrílt it ] r'rs.a t'

tr a ruSn r t

is iu ítet nati*w*fe

*awtport

st

r í rry i n n a í i o n tt a I

uaw gtsederew.

Zrj

gespedníiseerd iw

i

lt

hfi aspoer unn Jïirr{ranlem,

st*sí, rttuttrintrs, *ud p*pirr, ltttut, bwiwn

stukgoed. Op

lt*

eyt

iwr*vtatir;rtsle rllak ltti:Ít

c('n vurhuizi!lg rlriir cc'tr irrdusrricrcrrcirr in
het rniddcn v*n ltet land-

Om c{it re kunnen hrek*stigen is er voor
gek*zen *rrr de aut$'s te verk*pen en in plaam
r{aarvan re !iaa& leasen.

Z*

&nvam kapitaa-l

vrij.

Ktso/ Tr*nspovt eru$t'iítg íu het uerztoeï uítrt
*ulegced, Èwnsrstq{ &wixen, ptrpier {sud nt
u itg

u,), m e I &p *er{er, rr ty r:bp rp da rtr w, sáu n a's

Op

1 februari

2lll2 is Krlol Tiansp*rt uit

Schalkrvijk vtrdweuen en verh$isd naar

Virnen, industrieterrein [Jc Limiet 17. Het

Op het nictiwt terrein zi.in rtr.:rderne v$or-

bredrijf was wec{erorn uit zijn iasjc gegroeiel

ziening*n

rn sr $rarrn geen irithrei

d irr

gsm*g*i

ii

eigen x'asenp*rk.

niet e {ficiënt

en rle rnilieuvergr-rnning stelde l:ok

O*k

hrt

een opslagl*acls niet

alleen vtlrtr eigen gebruik, ruaar oqrk va*:r het

en het rijden door

oie belr*uur..le eltrtpskorm rvas

een nieuwe

werkprtaats r,oor het onderhoud aan

kheder:

midden in het etorp Schalkwiik. De gr*te
aÊstanel o.an snelw'cgen

ge:reaXiseerel, znals

laclen en l*ssen

v*ll

de vrachnr*g;ens. Cross-

dr:cken van de te vervoer€n cleelpartijen

sreer{s

hogere eistn. Álhnewel, her moet gezegc{,

rvordt mogrhjk en het samensrellen van de

Schalkwijkers klaagden wtinig *ver Ksrsl,

l;rclingen *,,r*rc{*,rr ldo*l Tr,rnspttrt el+i,;iër'rtrr

c{e

kan vervoeren.

mrde omdsit K*ol zich corrrct gedreieg volgens velcn.

Het ferrtirr is encrm groilr en de gebouNu is de b*nd van het bedriif m*t

c{e

wen r:slk. Zal ook

fami-

c{,*ze

l*cade crcit te klein

lie, <lie altijd nog stsrk aanwezig rvas rtag

w$rder, zoals tot lftt toe steetls is gebc*rdi

min<trer gewurr{en, tenslotte waren kànfoor

llijna niet

vtr<rr te stellen.

en werkplaats nog steeds gelegen achter het

htt

hoofqi moetËn

rvr:r:nhuis waar Annie nog dageiijkr dr hanc{

Vor:rlopig za} trrtt bedrijt

opsmk ruar langsri!clell.-ie char-rí&r,lrs- Etr :ii

hicden aan iueder*m ecn rconcltnische crisis'

was

d* ruimre np kanto*r veel te krapr

die aan aile kanten merkbaar is.

en

zakte rnen in rle kantine do*r de vloer, hr-t
b.lly Hr:llancler -

was gezellig"

tn

19:40 gíng

lÁírÁr

tlr ltelcJitttaííit *trt dr *rstr ttttt* uit

d{ tp(ííluítt in iloortt

I

t.:l

K*cl

De directeuren van Kool
|

9Í2- Í 937

Hein de Groot, hicrboven
Henetrrik

H. Koal, hnlrs,

als miiirair

1937-r944
Hentlrik H. Ko*l re paar:ti

Hcitrlrik I {.
Arie Kool

Dirk Kacl

r944-t96#

t4

K'-r,,rl r,rp r{c

fi*ts

r96$-r975

l)irk

Kool

Àrie K*ui

r975-1987

-|*s Ko*l

Ari* Kool

Í987-hedew

M.rrcrl K<t,rl ctr Jos K.r,il

Oude auto's van Kool

í-l

Lied 75-jarig bestaan

tIlaasf e
Irc de trirt

d*t het trauslt$r"t

Flendrik Krxrl cn z:v;rgrr flrin dr {.lror;,t
Ilegonnrn $]mf n nl*t de zaak. 't ls lang eelertrn'
!ïsnririk riir ."'rarcJe *n Hr:in i:eefr kolrn gcr:erJen

&og

per bewrtschip gírcg, spedt ír€t

mrf

uolgrwtle uet'haa{"

Betje Ko*l-de

cr

vrrdierldrn r"ii hun

sc]'ruif

l)e heirrtschuit t'lrs een bodcdie rut voor burgrrs e t.l
ïo0r h*eru!r.
Zíi rnoesren varkcns, kippct'r en scms ook kindtr*r

{lroot. dc I'roulv van []en-

vtlÍ ïï)ergn.
"'l.i ïíii stirocr:*n v;rn d* oude markt, zn lang al's clerc
sttrldrtu,
en ih rvil gïaag ilcn k*otje w'ol v*ur ladrrs iti*uwc
soLkctt-"

c{rik Kool. gaÉde ïl'erknemers t':a htt
iae{en yan her ber-irtschip aitijc[

r*ltjc. "llet haciclcn dr: har:r{c
ve

\\,a[ia]rr, pirarcl

brood.

etn hor-

w-erkers rvcl

lJr sthuit rlic l,vrrd tt
de x'cgrn.
L-r mor:sf mn

reliend."

1,rls.s,

tl,:,tuto's wttrtn.tnellct"op

into ki:rmrtr sn i.lt priis viel rvcl waf

resfn.
ir;;:n ï:brrn gelir.rrlrt, treiïr al.c r{]n p;}tt\\', ul;lr ging toch

h..lmr het w-erk mucirf

hrrl wat

tlict te larrË sdl

liggen cir tlaarom presentcercle zii het

borreltir in etn
glas kon ztl

glaas.ie zotrcltr voet.

nitt lleergezrt r,l".rr<len

i:eter:,

;c'r-, ;rn,ledralr.e rofi, ,;ht nr;r[ ïr:rc]r
l:ete n.

f{et

**ir ílinke ;rutc

iJe eaak die grocide uir ert Pirr tnocst vilt-i schao{ af
Ëiaan v,'erktn.
l)irk en Árie klvamen latcr tr.tel rie butl ot-rlt nog
rrftsterkc$.
Zc ll'llren jr:r'rg, r'rtl gt:ecle nrcrc*l ttr barsti:nsvol

fl]

en de

ro,,*r!*irs {rrri($tell het dus sneï opdrinken.

idr:*in.

l)aan;r honr{en

ï)e m*rste

z{:

\ïerr

rii pakrcn ni*urve tlingctr

suel aan het lverk.

,rr[reie{,:rs

wtren gnr"rnd het

tcn s|rk

Hentlriltu zcne tr. Áric. Llirlt

e.n

gingen vrn{cr i:Jt wat vader

r'l'a-E

rvas

lrrr

hctrt:

r.r^r*.:rr

lriet
he{{onnrit,

ll'at onhfz-onnen
hsf ging gord, rv;'tttf andsrr zaten rvii lrisr nief'

in r.adr:rs ogf

gl;r,r.i. itt,tilt k.'el Acltt.'',,t.'t l. gtrttitll.
h4et

li"l

a:rtr, alle*n c,Íttnct

tlvrtÈn.

r'] son'r$ nri'q'qrhiqn

ï)e z;r;rk dis sre*d,i nre,:r aut*\ kreeg mi;r:^sr *rk in
ruimtr grorirn,

glailsjt lccg"

Hct verhaal gaat clat Bttic ce* keer gecn

gelukkig ging,

e:en

schc,onpap; zich d*ar t{.}rrl *1re

b*mocien,

iurever maer azi.in in clt glaasjes had

hij rci: "Ïe í]1oet nLx dcze kans vooral ni*t l*ren .lopcu,
rv*nr Zuurirout wil ziin huis aan Aric Kc,ol r''erko-

geclaarr.

Ërn-rr

Ile CMC sraft nict

t'an<{aag.

il'i* k:rn hr:t rcparereni

À.ïcn [warl r-rp her ídut lrm zelf:-te grrt, rl]ollLcr.ll,
Ëen grtrre schuur. Een di*selp*mp, 'l kantttor ollr in

tc w*rketr,
tvi:istr: e n tï{-rnÍt:rrr l:rl aml: n fnrtr tL: gror1} l'rrstrïLen.
F.*n

brdrijf dat staar,rf v,rlr nt':t rjc rnrnrrn tii* rr

rvcrkrn,

()ok bij li*rli 'li-ar:rspor:t is d;rt hr*l tltrideliik

rc

p1g1lqn.
l:r: z-i.in e r dir werkelr hier: al rne*:r ,.ian twr;llf i;ren,
zulkc mcnscn ziin hrt lvatrd hc*l zuinig te bcr'"'*ren"

Nu mog;en |os cn $lare her gaan prob,:ttn.
l\,let ]an $Írneil Sailn zi j airn de slag.

Zii r,vtrk*n lrtrd, i,vij hopen elat hcr luldr*n
zi1 rrtlltu ur ittl tiiJ ii) ttt,t.t.n tlrv(\l(rclr'

maq

is Ee n rivart rild, hct zir rlllk rvel *er.r Leg*n.
nlaar tl;,if hrr lukr, gelt.rlt n lvij nraar al tt graa14'
rïilnt weI zi] itt a;rtrvaug h*bhert ntr:egckrcgrn.
is rerr z;r*1,; die rr trug stc*lls zijn nurg.

Hrt
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Prijsvrang

Ilr opgawe ui.t mwrprwer 34
r',rtig. t]unlnl( t

|,.)t 1tri1t1'tar* itt lr,

L

l-iliikba:rr rnoriliiir.

\rX/c

\v,lq

lrebllen niet ÉÉl

inzenr-ling *ehregen. L)e tckcning konrt

vo$r op een vrirl

r"[e

murti: var: Fort \ïrerk

aau de Korte Uitweg.

fre nierawe opgítu€
I)r

niculve opgrrvc hrufr

({}34{,}9) 1:93
ter

maken rnr;[

ri:bÍiron numm*rs.

h,'faar

d*t

rvas

nict hct telelterr.rnnlimmcr

cl;r Kcul van*f lict Lri:gin had, En elat is rie
Het teiefironnLlm$lcr van Koal 'I'ians;:ort

vraas vaÍ:

bif verrrrh uit Schalkwijk in 2ti 1 2 wes:

Wclk teleÍrroïlnummer

t03i)) 6r)112!3

1980?

dit nunlnrer:
l-racl

Kuol voor

Dat nurnrner is onïstairn toen hct telefixxr<lisrricr [Jrrrdrr cen gr:h':*i r..,'crd, n"let als

Stuur

kenget*l {030).

Redactie ldiruws cver {)uci

Lnv *plc;ssil:rg naar:

I-agec{iik 3{)

3tij8 KIl Schalkuijk.

lJaarr'*c,r heci .5chalrvijk alll kernscral

{0340!i). Hct feit:fircinnl}n1rïer van Hor:i
w1I5

toefi:

À&cheid van Syl*ia rran d€r Linde
lVa I7 jaar prijwilíiger te zijrc

Srhalkr.vijk

g€l$#st {tij het wu.ís€í{tfi fiijíerwc-

lrrst i1*klruis aan het {)vcrr,:ind. í)iL;rr wcrd

gírxtjlx |le Hrul ga iÍe tr wa rne*

ik cloor

c:trttrrousiaste nr*dcw.erkers

Ik leijk rnct pi€eity tsrr.íg
op riie Í 7 jaar urijwil\igersxtlsylï.

vangclr

rn uirgcnudigcl ilm reils tr kotncn

stoppew.

rn uireindeliik terechr kw'am in

kijken o;: de clinsclagaronri. bij

ont*

cle club. Zo

is irct hegonner:. Ilc heb veel selcerd in

lk

he:r gestal:t in

rlc jirrtn, vi:oral tx'er de geschitclcnis virn

scp*iliïrer I ï94. nadat

ik op ztieL w?s gelrïest na:rr het hasteel

Sdralkwiik rn zijn bnr'"oners.

rfJ

lk onrdckre, rlat het
Êakhuís cen l*agctrtm-

pelig mus*um rvasl
i*dereen liep binnen en
er r'.rntl(n vele gcsprck-

ken plaats. h{ensen
konden hun verhaal

kwijt, dachten

meË over

cliverse zahcn lrinnen

$chalkviik. lJir

rvas

voor de vri.iwilligers
een hron van inspir*tie

sí!l fentt:.:{lstellingen
r.r lcuk cn irt{ortnrtriel'

rnogelijk te rnaken"

hi{aar aan alle leuke dirigen ks}mt tens een

Ik ieerde allerlei eaken slie ouk Erdaan
nloe$[Ër1

wordtn

als je

eind. Vorig iaar merktr ik dat miin inspi*

lid bent van ten

plrrarselijk muselirrl, z*als hrt invrnrarise-

raril: wa$ vrrd.rarenen. Ne overleg mct de

ren vafl de b*:rek*n, gi*ren en ds: callectie.

andrre mrdÊweïkers hch ik aangrgevËn

ïr

st$ppsn aan hEt rineis van 2011.
LJe l;latsre jarerr ilngeercle

t(r varl

dezc club,

ik

*.ls

r,$orzit-

Het r,oorzitrersch*p kan ik me{ fen Seru$f

u*k riit wa$ fell nieuwe

ervaring vr:or mij als vri.lwiiliger. Verras-

hart *vcrdragen aatl Christ Essens. Een

send om rc zieri, hoe een groep vrijwilligers

naarn dier u in }y'irr'rtrs auer Oud

heuelfi{e c{oti nastreeft: 'het clelen van

malen bent regengeiromen.

leennis

hevlogen nlan {ip

rn materialen uit her verleclen, r'uet

vele

is een

htt gebitr{ r.;tn dc:

gmchitelcnis cn cleelt die

dc mrnsen uit de eigen omgeving'.

Hij

x.l

titfïe fficr

vet:i

irlrzier mer andcrcn.
l\,I*chten eí vs*rwrrpru ziin, die wi.i niet
hadden, dar: k*nden wij deze alriid wel

Ik clnnk u hartelijk ïoor

erfiens lenen. I{et was aitiid ten feest ais

i:en jaren

het ;lllemaál rverr gelukr',vas"

€r1

rr st€Lrn de aí$elo-

well$t u nag vetl plezi*r met

her rnr,tst'u*t Dij*rnagttxijm en zijn nlede*

lle rentt:on-

stelling stond nr. "fijdtns de openingsdaeen

werkers tne. \'riendeli.ilee gr*et,

rvas.ie nieuwsgitrig naar de reacties valr het

Sylvia van der l-inde

plLrblirk"

l9

De satetlietfoto toont. -.

tlp

rte luchdirri: ven Schalkrn"ilk is hcr Koei]^rerrrin goed rr zien.

Dr

het{lnpïarËn np dc

vror cle vrachtwagens l*ten een lichte vlek zie:r. Acht*r cl* parke*rplaars
tuin, clie voor veel Sch"rlkwiikers e'lie rr voor- h*r eerst kcrnen, vcirassend 6r.,ot
ir. Tegen dr Spr>orslonr aen ligt dan nog een griend r{ie ziin *a*m hec*i ËirgÈven aan r.Je
nieurq'e rveg; clie t:p ïret terrein k*rnt: lJe GrienrJ"
parkeerprlaa.ts

is een

t0

