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 Inhoud  Voorwoord

Voor u ligt het jubileumboek van de 40-

jarige Stichting Sporthal Schalkwijk.

Het is al weer 40 jaar geleden, dat een en-

thousiaste dorpsgemeenschap zich inzette 

voor het bereiken van een gezamenlijk 

doel, namelijk de bouw van een gymnas-

tieklokaal of sporthal. Hoe dit initiatief 

uitgroeide tot een massaal gesteunde actie 

en een resultaat dat er wezen mag, vindt u 

in dit boekje nog eens uitvoerig belicht. We 

hebben een gebouw neergezet dat voldoet 

aan de eisen van een kleine gemeenschap. 

De bouw en het latere gebruik ervan zijn 

een voorbeeld van hoe je het onmogelijke 

waar kunt maken als iedereen er maar 

achter staat.

We laten nog elke dag zien dat we trots 

zijn op onze sporthal door een gebouw-

vriendelijk gebruik. Daardoor verkeert het 

gebouw na 40 jaar nog steeds in een goede 

staat. Mogen we nog veel sportief plezier 

beleven in onze hal.

Piet van Paassen, voorzitter 
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 Historie van de Sporthal Schalkwijk

De uitnodiging van het bestuur om de historie van de Sporthal Schalkwijk 
vast te leggen in een publicatie heb ik aangenomen. Van archivering was 
echter geen sprake en daarom heb ik eerst orde gebracht in alles wat zo’n 
veertig jaar lang bewaard gebleven is. Om dit verhaal te kunnen samen-
stellen heb ik gebruik gemaakt van het archief van de Stichting Sporthal 
Schalkwijk, van dag- en weekbladen uit de periode 1966-2006 in deze regio 
verschenen en van mijn persoonlijke archief.

GEMIS
Net als veel plaatsen in ons land hebben 

midden jaren zestig van de vorige eeuw 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal enorme be-

hoefte aan een overdekte sportaccommo-

datie, dus aan een sporthal. In de dorpen 

was toen geen enkele gelegenheid om 

overdekt gymnastiek of een of andere sport 

te beoefenen. Natuurlijk, ‘Het Gebouw’ in 

Schalkwijk was sinds 6 januari 1922 in 

gebruik als verenigingsgebouw. Er werd 

daarin vanaf het begin schoolgymnas-

tiek gegeven. Voor dit doel waren aan de 

muurvlakken tussen de ramen klimrekken 

aangebracht.

Vanaf de oprichting op 11 december 1945 

maakte de Eerste Schalkwijkse Turn Afde-
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ling (E.S.T.A.) voor jonge mannen en jon-

gens van ‘Het Gebouw’ gebruik. Dat bleef 

zo na de groei van het ledental in het najaar 

van 1952 toen E.S.T.A. een gemengde 

vereniging werd en veel vrouwelijke leden 

kon inschrijven. De toestellen van deze 

gymnastiekvereniging kwamen uit de 

kelder van het verenigingsgebouw, onder 

het toneel. Het huidige podium is lager dan 

het oorspronkelijke toneel.

In de vijftiger en zestiger jaren werd ‘Het 

Gebouw’ meer en meer gebruikt voor 

recepties, bruiloften, partijen en andere 

feestelijkheden. De verenigingen konden 

er dan niet in. Merkwaardig, omdat het 

gebouw in 1922 was opgericht als R.K. Ver-

enigingsgebouw. Zij konden echter nergens 

anders terecht. Ook de scholen hadden in 

die tijd geen eigen gymzaal. Bij goed weer 

konden de leden van E.S.T.A. in de open 

lucht nog wel wat doen en wisten de leden 

van Schalkwijks fanfare soms van een of 

andere schuur gebruik te maken om te 

repeteren. Dit was een hele operatie, want 

het slagwerk, de lessenaars, stoelen en wat 

al niet meer moest daarheen versleept 

worden. De problemen werden in 1965 

nog groter. In dat jaar werd ‘Het Gebouw’ 

aanzienlijk verbouwd. Het kreeg toen een 

nieuwe ingangspartij met toiletruimten 

en een nieuwe bar. Ook werd de keuken 

grondig verbouwd en het toneel fors ver-

laagd tot het huidige podium. Gelijktijdig 

maakte de benaming ‘verenigingsgebouw’ 

plaats voor ‘Het Gebouw’. Dit hield in, dat 

de zaalruimte steeds minder beschikbaar 

was voor sportverenigingen. De kans om 

binnen te sporten werd alsmaar kleiner 

en de roep om een sporthal nam meer en 

meer toe.

Drie oprichters van de sporthal in Schalkwijk in 1994 bij 
het 25-jarig bestaan. Van links naar rechts: Piet Kool, Riet 
van der Velden en Piet van Paassen.
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INITIATIEF
Het is medio 1966. Voor de schooljeugd 

van Schalkwijk ontbreekt nog steeds elke 

mogelijkheid om waar in het dorp dan ook 

in groepsverband gymnastiek te bedrijven. 

Dat wordt maar al te duidelijk als kinderen 

uit school komen met de klacht dat de 

gymnastiekles niet door ging vanwege het 

slechte weer. Het gemis aan een sporthal 

wordt steeds voelbaarder. Daarom wint 

Piet Kool (vanaf 6 september 1966 lid van 

de gemeenteraad van Houten) in de raads-

vergadering van woensdag 23 november 

1966 informatie in bij het College van 

burgemeester en wethouders. Natuurlijk 

haalde dat de krant.

Eén dag na die publicatie sprak Piet Kool 

met Henk Baas over een mogelijk initiatief. 

Die ijverde nog steeds voor één sportcom-

plex op het terrein van het ten noorden 

van het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen 

zwembad ‘De Trip’, dat op 13 mei 1967 of-

ficieel geopend zou worden. De 25ste mei 

benaderde ook Willem van der Velden, 

lid van het R.K. Kerkbestuur (tevens lid 

schoolbestuur), Piet Kool. Doel was hem 

kenbaar te maken dat een sporthal bij het 

klooster (Canisiusgesticht) tevens meisjes-

school (Mariaschool) gebouwd diende te 

worden, aangezien de grond er al klaar voor 

lag. Tevens sprak Adriaan van der Velden 

die dag Piet Kool aan met de vraag of de 

jeugdvoetbal ‘s winters ook van de sporthal 

gebruik zou mogen maken, daar men niet 

wist waar in die perioden met de jongens 

te blijven. De Schalkwijker Jan Vulto (Veel-

ust), sinds 6 september 1966 wethouder van 

Houten, zegde Piet Kool op de 29ste alle 

steun toe en zei hem van mening te zijn dat 

een sporthal heel wat meer kans van slagen 

zou hebben dan een gymnastieklokaal. 

Pater P.G. Steenwinkel, sinds 1 september 

1966 als kapelaan in de parochie werkzaam, 

bezocht op 1 december Piet Kool. Doel was 

samen van gedachten te wisselen over een 

mogelijk te realiseren sporthal. Dit bezoek 

was voor hem in elk geval aanleiding om 

J.C.F. Coers (adviseur voor sportzaken van 

de provincie) telefonisch te benaderen. De 

heer Coers had de mening dat Schalkwijk 

De sporthal in gebruik voor een familievolleybaltoernooi 
op 13 juni 1981

Tessa Koorevaar aan de hoge legger van de brug bij 
een uitvoering van de ESTA, ondersteund door Femke 
Braaksma
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al een sporthal had moeten hebben en 

vond zo’n voorziening alsnog goed te re-

aliseren, als de bevolking daar tenminste 

in grote meerderheid achter zou staan. Hij 

adviseerde om contact met L.L.J. Heugen 

(regionaal inspecteur onderwijs) op te 

nemen. De heer Heugen was niet zonder 

meer van mening dat er met behulp van 

het ministerie van onderwijs een sporthal 

kon komen. Voorwaarde was in elk geval 

dat de accommodatie tevens voor het gym-

nastiekonderwijs beschikbaar is.

Piet Kool wist nu dat er alle kans van 

slagen op een sporthal was als die overdag 

beschikbaar was voor scholen en ‘s avonds 

voor verenigingen. Hem was trouwens ook 

ter ore gekomen dat de Katholieke Platte-

lands Jongeren (K.P.J.) uit Schalkwijk nul 

op het rekest gekregen had bij een pogingen 

om de gemeentelijke gymnastiekzaal in het 

dorp Houten te mogen gebruiken. Ook die 

mislukte poging vergrootte de noodzaak 

van een sporthal in het dorp.

De 23ste november 1966 markeert de 

komst van de sporthal. Het antwoord dat 

Piet Kool namelijk van het College van B & 

W kreeg, heeft hem de overtuiging gegeven 

dat een sporthal er alleen maar zou komen 

als het particuliere initiatief daarvoor zou 

zorgen. Met die gedachten belegde hij voor 

8 december 1966 een bijeenkomst in ‘Het 

Wapen van Schalkwijk’. Piet Kool leidde 

de vergadering in en zette het doel uiteen: 

te streven naar de bouw en exploitatie van 

Aanwezigen 

op de vergadering van 

donderdag 8 december 1966: 

• Henk Baas

• Gerard van Dijk (Johanzn)

• Truus van Dijk-van der Gun

• Bart Geelen

• Toon van der Gun

• Piet Heijmink Liesert  

(als secretaris)

• pastoor Ant.H.C. Janmaat

• Arie Kool

• Piet Kool (als voorzitter)

• Piet van Paassen

• Cor van Selm

• pater P.G. Steenwinkel

• Toon Sturkenboom

• Mina Tangelder-Bruins

• Ko Uijtewaal

• Adriaan van der Velden

• Willem van der Velden

• zr. Bep. Vendrig

• Toon Vernooij

• Joop Vernoij

• Jan Vulto (Veelust)

• Kees Vulto (De Heul)

• Gerard van Wakeren

• dominee P. van Wakeren

• Wijnand de Wit

• Jan van der Worp

• Niek van Zijl (Ariezoon) 
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een sporthal. Tevens gaf hij een overzicht 

van de contacten die er sinds 23 november 

geweest waren. Daarna werd de goede 

preek van pater Steenwinkel van zondag de 

27ste in herinnering gebracht, ook al omdat 

de dominee die niet gehoord kon hebben. 

Toen is ook gezegd dat wij op aarde zijn 

om gelukkig te leven. Spreker wilde daarop 

inhakend zeggen, dat wij niet alleen ons 

eigen geluk moeten bevorderen, maar zeker 

ook dat van anderen. Het zou daarom een 

geluk zijn als voor een gezonde ontwik-

keling van ons lichaam een mogelijkheid 

geschapen zou worden om ons geestelijk 

geluk op een hoger peil te brengen. In de 

rondvraag werd aan de pastoor de vraag 

gesteld of het kerkbestuur bereid was de 

grond achter het voormalige klooster gratis 

aan de te vormen sportraad af te staan. 

Die zei, weliswaar met twee kerkmeesters 

Piet van Paassen vertelt
“Ik herinner me nog dat men vlak voor 

de plannen om een sporthal te bouwen 

dacht aan het bouwen van één nieuw 

dorpshuis in Schalkwijk.

Er waren vergevorderde gesprekken 

met Rijk, Provincie en Gemeente. De 

voorwaarden voor de verwezenlijking 

was dat de parochie af moest zien van 

de exploitatie wat toen nog het Vereni-

gingsgebouw heette. De toenmalige 

pastoor Janmaat sprak zijn veto uit. Het 

dorpshuis met faciliteiten voor de sport 

was van de baan.

In feite bleek dit, ook voor mij, de reden 

om aan te sluiten bij een nieuwe groep 

die een sport- en/of gymnastiek gebouw 

wilde verwezenlijken. In het dorp waar 

ik vandaan kwam, was een sportzaal. 

Dat vond ik dus normaal. Ik vond de 

mogelijkheden voor binnensport en 

schoolgymnastiek hier in Schalkwijk 

dus beneden maats. Daar kan ik zelf 

wat aan veranderen dacht ik. Dus ging 

ik in de sportraad zitten en werd al snel 

tot voorzitter ‘gebombardeerd’.

Achteraf zie ik, dat het ons nooit gelukt 

zou zijn, om in zo’n korte tijd een sport-

hal te bouwen, als niet de hele bevolking, 

de provincie, en de gemeente sympa-

thiek hadden gestaan tegenover het idee. 

Ik wil niet verbloemen dat we door 

diepe dalen zijn gegaan. Zoals bijvoor-

beeld de eigenaar van het slootje naast 

de huidige toegangsweg ƒ 5000,- aan 

ons vroeg om de sloot te dempen. Als 

de sloot niet gedempt kon worden, dan 

kon er geen aanvoer van bouwmateri-

aal plaatsvinden en zou de bouw niet 

kunnen starten. Dat wist de eigenaar 

ook.

Nu, na 40 jaar staat de hal er nog steeds 

prima bij. Het geheim? Het is de sport-

hal door, voor en van de Schalkwijkers.”
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aanwezig te zijn, maar die kwestie in een 

officiële vergadering van het kerkbestuur 

aan de orde te moeten stellen. 

Op de vraag waarom niet met alle woon-

kernen van de gemeente Houten bij het 

zwembad ‘De Trip’ één centraal sportvel-

dencomplex kan komen, werd de voorge-

schiedenis uiteengezet. Voetbalvereniging 

‘Schalkwijk’ heeft zich daartegen uitgespro-

ken omdat men vooraf nauwelijks ingelicht 

was en het punt niet had kunnen bespreken. 

De afstanden naar ‘De Trip’ speelden een 

voorname rol bij de afwijzing, niet alleen 

voor de kinderen die in de avonduren 

grote afstanden moeten fietsen, wat in de 

herfst en winter niet bevorderlijk is, maar 

ook voor de schooljeugd. Gymlessen zijn 

moeilijk in een lesrooster in te passen 

als de accommodatie ver van school ligt. 

Iedereen was ervan overtuigd dat een 

centraal gesitueerde sportaccommodatie 

ongewenst was. Verder werd gezegd, dat 

een nieuw voetbalveldencomplex in het 

dorp Houten al zo goed als aangelegd was 

en er vergevorderde plannen bestonden 

om daarop een kantine te bouwen, zodat 

de kwestie ‘De Trip’ niet meer speelde. Op 

grond van de naar voren gebrachte punten 

werd in grote meerderheid een centrale ‘De 

Trip’ afgewezen. 

“In Houten,” merkte iemand op “hebben ‘t 

Goy en Schalkwijk elk een voetbalvereni-

ging, natuurlijk met eigen velden, maar 

heeft alleen het dorp Houten ook nog een 

gymnastieklokaal.” 

Oud zeer is opgehaald met de vraag 

waarom de gymnastiekvoorzieningen in 

‘Het Ge bouw’ ooit ongedaan gemaakt zijn 

Een volleybalteam van Taurus is kampioen geworden in de sporthal. Van links naar rechts: Anton Miltenburg, Koos de Bree, 
Toon Middelweerd, Arnold Dijkstra, Joost Uijtewaal, Hein van de Hoogen, Ruud de Boer, Olof de Jong. De foto is  begin 
jaren tachtig genomen.
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en waar om het kerkbestuur gemeend heeft 

‘Het Gebouw’ te moeten ombouwen tot 

een café annex feestzaal voor bruiloften en 

partijen, terwijl het grootste gedeelte van de 

parochie daar toen op tegen was. Tevens ver-

leende het kerkbestuur in die tijd ook geen 

medewerking aan de vergevorderde plannen 

voor een dorpshuis met sportzaal, waardoor 

die bouw niet doorging. Vooral om die reden 

zou een sporthal eigendom moeten worden 

van een onafhankelijke stichting. 

Er kwam geen antwoord op de vraag waarom 

het Rijk geen lokalen bouwt als gymnastiek 

op school een verplicht vak is. 

Veel informatie werd gegeven over de mo-

gelijke locatie, wat voor hal er moet komen 

en de voorzieningen daarbij, de duur van 

het realiseren en de mogelijke kosten van de 

bouw en exploitatie.

Unaniem was de vergadering van mening, 

dat er in het dorp zo gauw mogelijk een 

sporthal moest komen. Vrijwel iedereen was 

toen van oordeel dat zo’n initiatief alleen een 

goede kans van slagen had, als de bevolking 

daarvoor de nodige financiële offers zou 

weten te brengen.

SPORTRAAD
Tijdens dezelfde bijeenkomst van 8 december 

1966 werd eensgezind voor Schalkwijk en 

Tull en ’t Waal een sportraad opgericht. Deze 

raad zou op een zo breed mogelijke basis 

werkzaam zijn. De officiële naam luidde 

‘Stichting tot bouw en exploitatie van een 

sporthal’, maar werd al snel verkort tot 

‘Stichting Sporthal Schalkwijk’ of de ‘Stich-

ting Sporthal’.

Willem van der Louw heeft Piet Kool later 

nog benaderd met de conclusie dat een sport-

hal er alleen voor Schalkwijk zou moeten 

komen en niet voor Tull en ’t Waal, omdat 

daar al een sportvoorziening in het N.H.-

Verenigingsgebouw was.

Een week na deze bijeenkomst heeft Piet 

Wim Bramer vertelt
Om een goed draagvlak te krijgen 

waren alle gezindten, rangen, standen, 

jong en oud vertegenwoordigd.

Wim Bramer vertelt, dat ook toen de 

communicatie wel eens haperde.

“Toen ik mijn eerste bestuursvergade-

ring als vertegenwoordiger van de KPJ 

bijwoonde, keek ik vreemd op toen er 

even later een tweede vertegenwoordi-

ger van de KPJ binnenstapte.

Veel vragende blikken. Zonder veel 

ophef zei Piet van Paassen: “Wim, ik 

vind het beter als jij in ons bestuur 

komt.” 

En zo geschiedde. Zo ging dat vroe-

ger.” 
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Kool de pastoor excuses aan moeten bieden 

voor alles wat tijdens de vergadering over 

‘Het Gebouw’ gezegd is. 

Bij akte verleden voor notaris mr. J.A. 

Bremer te Houten van 20 juli 1967 werd 

de stichtingsakte gepasseerd.

EERSTE FONDSVORMING
Voor een sporthal is veel geld nodig. Om 

het plan te realiseren, was in eerste aanleg 

20.000 gulden nodig. Om dit kapitaal 

bijeen te krijgen, werd in februari 1967 een 

beroep op de bevolking gedaan in de vorm 

van een twintigweekse guldenactie. Gedu-

rende twintig weken haalden enthousiaste 

mensen in hun wijk bij veel welwillenden 

een gulden op. De actie werd een groot 

succes. Dat kwam zeker door de geestdrift 

van een groot gedeelte van de inwoners, 

maar ook van de beide plaatselijke kerk-

besturen en van de overheid.

LOCATIE
Al in april 1967 was de plek bekend waar de 

sporthal en de parkeergelegenheid moes-

ten komen: het terrein van de speelplaats 

van de vroegere school voor Voortgezet 

Gewoon Lager Onderwijs, de V.G.L.O.-

school. Het lag achter de toenmalige kleu-

terschool en het voormalige klooster annex 

lagere school voor meisjes, de Mariaschool 

aan de Lagedijk.

De gemeenteraad verkocht het bewuste 

perceel aan de stichting op 12 september 

1967 voor de symbolische prijs van één 

Riet van der Velden vertelt
Dat de spor tha l van en voor 

Schalkwijkers is, is in de eerste jaren 

direct in praktijk gebracht. Zo ver-

telt Riet van der Velden, bestuurslid 

vanaf het allereerste begin.

De kleuterschool, waar Riet hoofd-

leidster was, wilde natuurlijk ook 

graag dat de kleuters bewegings-

onderwijs kregen. Volgens het Mi-

nisterie van Onderwijs mocht dat 

alleen als er in de school gegymd 

kon worden. Maar voor een speel-

lokaal was geen geld!

Goede raad was duur. Zou er iets 

te regelen zijn met de sporthal. Die 

stond op nog geen 50 m afstand. 

Eerst de inspectrice overtuigen. 

Nou dat was niet gemakkelijk, maar 

uiteindelijk ging ze overstag, Maar 

Riet moest wel weten dat het Minis-

terie niet zou bijdragen in de kosten. 

Goede raad was letterlijk duur. 

“Met lood in mijn schoenen ging ik 

die avond naar de bestuursvergade-

ring. Hoe zou ik het brengen? Wie 

schetst mijn verbazing, toen na een 

kleine discussie iedereen het er over 

eens was. De kleuters mochten gratis 

en voor niets gebruik maken van 

de sporthal. Zij waren tenslotte ook 

Schalkwijkers!” 
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gulden. In samenwerking met de gemeente 

maakte een groep zeer actieve jongeren het 

terrein al in mei 1967 bouwrijp, zodat al 

met de bouw gestart kon worden.

TOEGANGSWEG MET BRUG 
OVER DE WETERING
De plek van de sporthal was eerst alleen 

maar via een uiterst slecht begaanbaar 

pad naar het achterliggende boerenland 

bereikbaar. Links van dat pad lag toen nog 

een sloot. Dat pad met sloot en het land 

daarachter waren eigendom van het R.K. 

Armbestuur van Schalkwijk. Dit bestuur 

liet de sloot in januari 1968 belangeloos 

dempen. Later is het pad van een verhar-

ding voorzien en onderdeel gaan uitmaken 

van een weg die bij raadsbesluit van 28 

maart 1972 de naam Kloostergaarde kreeg. 

Die weg liep naar het sportpark ‘Blokhoven’ 

en sinds 1972 ook om het complex bejaar-

denwoningen heen. Dit blok woningen 

staat ongeveer op de plaats waar van 1883 

tot 1968 het ‘Canisiusgesticht’ stond, het 

klooster met de lagere school voor meisjes 

van de liefdezusters van Jezus, Maria, Jozef 

(J.M.J.).

Om de sporthal en het in 1970 nog aan te 

leggen sportpark ‘Blokhoven’ voor het ge-

motoriseerde verkeer bereikbaar te maken, 

liet de gemeente in 1974 voor 19.000 gulden 

een betonnen brug over de Schalkwijkse-

wetering bouwen. Tot die tijd moest al het 

verkeer nog via de smalle Lagedijk.

BOUWPLAN
De Stichting Sporthal verzocht medio 1967 

aan architect J.J. Boone uit Hoogland een 

ontwerpplan voor de sporthal te maken. 

De oppervlakte moest 29 x 24,5 meter 

worden en de zaal 22 x 13 meter. De hoogte 

daarvan moest 7 meter worden. Boven in 

het complex moest een ruimte komen voor 

binnensporten, zoals tafeltennis. Boven de 

kleed- en doucheruimten moest over de 

volle lengte van de zaal een balkon komen 

waar het publiek de sport gade zou kunnen 

slaan.

 AANBESTEDING

De aanbesteding van de sporthal werd op 8 juli 1968 gehouden in ‘Het Wapen van 

Schalkwijk’. Ingediend waren biljetten van:

 Firma J. van Bekkum & Zn. te Hooglanderveen voor  ƒ 265.760,--

 Gebrs. van der Ven te Schalkwijk voor  ƒ 269.070,--

 Firma Heijman te Schalkwijk voor  ƒ 273.800,--

 Gebrs. Miltenburg te 't Goy-Schalkwijk voor  ƒ 277.550,--

Het werk werd op 11 juli gegund aan de Firma van Bekkum en bij brief van 18 juli 1968 

opgedragen. De overeenkomst werd door beide partijen aangegaan op 9 augustus 1968.
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Op enkele details na kon het plan al in 

september de goedkeuring wegdragen van 

het stichtingsbestuur. Ook de specialist 

sportzaken van de provincie Utrecht en de 

inspecteur voor de lichamelijke opvoeding 

en sport gaven hun goedkeuring.

De aanvraag om een bouwvergunning 

werd op 9 juni 1967 bij burgemeester en 

wethouders van Houten ingediend. Het 

college verleende de vergunning al op 

23 juli 1968 en Gedeputeerde Staten van 

Utrecht op 18 september van dat jaar. Dat 

moest toen nog op grond van artikel 23 van 

de Overgangswet ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting in verband met artikel 20, 

lid 3, van de Wederopbouwwet.

FINANCIËN
Om de bouw van de sporthal met dienst-

woning te kunnen realiseren, werden twee 

geldleningen gesloten tot een totaalbedrag 

van 340.000 gulden. De raad van Houten 

stelde zich op 10 april 1968 garant voor de 

betaling van rente en aflossing. Dit besluit 

werd vervolgens door Gedeputeerde Staten 

van Utrecht goedgekeurd.

Voor het verkrijgen van de nodige gelden 

volgde na de zogenoemde guldenactie in de 

tweede helft van 1967 ook nog een loterij. 

De kosten per lot bedroegen vijf gulden. 

Na opening van de envelop wist de koper 

direct of hij een prijs gewonnen had.

Intussen had het bestuur van de Stichting 

Sporthal van het gemeentebestuur van 

Houten vernomen dat een subsidie van 

het rijk niet te verwachten was. Daarvoor 

moest een grote sporthal gebouwd worden, 

maar die is voor een dorp als Schalkwijk 

niet te exploiteren. Dank zij de inzet van 

het lid van de Tweede Kamer J.H.W. van 

Koeverden werd het bestuur voor een 

gesprek op het ministerie van Cultuur, Re-

creatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.) 

in Den Haag uitgenodigd. Zowel de heer 

Van Koeverden als de vertegenwoordi-

ger van de minister kwamen tijdens dat 

onderhoud tot de overtuiging dat in het 

Schalkwijkse geval van een noodtoestand 

sprake was. Het bestuur is toen geadvi-

seerd toch subsidie aan te vragen. Op 15 

september 1967 zijn toen ook subsidie-

aanvragen ingediend bij de provincie en 

de Nederlandse Sport Federatie (N.S.F.). 

Riet van der Velden en Piet van Paasssen in 2007: 
al 40 jaar in het bestuur van de sporthal. Ze staan onder 
de stichtingsoorkonde. (foto Frans Hollander)
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Omdat een exploitatietekort dreigde te 

ontstaan, werd daarvoor bij de gemeen-

teraad van Houten subsidie aangevraagd. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht zegde op 

21 februari 1969 een provinciaal subsidie 

toe van 30.000 gulden. Eenzelfde bedrag 

kwam op 23 oktober 1969 van de N.S.F.

Omdat rijkssubsidie niet te verwachten 

was, is al het mogelijke en onmogelijke 

gedaan om op andere wijzen geld bij elkaar 

te krijgen. Zo zijn op 5 en 22 oktober 

1967 beatmiddagen georganiseerd. Op 

26 februari 1968 werd met medewerking 

van nagenoeg alle verenigingen een dave-

rende carnavalsavond georganiseerd. Velen 

kregen de smaak van het carnaval vieren 

zo te pakken dat die ene avond op 11 no-

vember 1968 leidde tot de oprichting van 

de Carnavalsvereniging ‘De Platneuzen’.

VERDERE FONDSVORMING
Een gift van 2.000 gulden bracht het inmid-

dels beschikbare kapitaal op 14.000 gulden. 

Er ontbrak dus nog 6.000 gulden aan het 

magische bedrag van 20.000 gulden dat 

nodig was voor de start van de bouw van 

de sporthal en voor verdere medewerking 

van de overheden. Om het streefbedrag 

toch te halen, besloot het bestuur om oud-

papier en glas in te zamelen. Het oud papier 

werd voor het eerst opgehaald op 15 juni 

1968 en dat zou iedere derde zaterdag van 

elke maand herhaald worden. Van oude 

lantaarnpalen werd op de Spoorlaan een 

glascontainer gebouwd. Ook werd een 

blarenbal georganiseerd voor de op de laat-

ste dag van die maand juni in Schalkwijk 

te houden avondvierdaagse. Er werden 

dansavonden op touw gezet. In november 

1968 startte een oorkonde-actie. De naam 

van iedereen die bijdroeg aan het nood-

zakelijke kapitaal kwam op een oorkonde. 

Die oorkonde zou bij de eerstesteenlegging 

ingemetseld worden.

BOUW SPORTHAL
De aannemer begon met de bouw van de 

sporthal op 26 september 1968. Met het 

grondwerk was al in augustus aangevan-

gen. Vooruitlopend op het in 1970-1971 

aan te leggen Sportpark ‘Blokhoven’ zijn 

in opdracht van de gemeente Houten 

gelijktijdig met de bouw van de sporthal 

voor de Voetbalvereniging ‘Schalkwijk’ 

tegen de sporthal aan twee kleedruimten 

met toiletten, douchegelegenheden en een 

bergruimte gebouwd. 

Het slaan van de eerste paal van in totaal 

160 heipalen op 14 november 1968 was een 

sobere gebeurtenis. De vreugde om wat be-

reikt werd, was er zeker niet minder om. De 

Rabobank ‘Schalkwijk’ verhoogde de feest-

vreugde door 1.000 gulden te schenken. 

De Schalkwijkse Gymnastiekvereniging 

‘E.S.T.A.’ schonk 500 gulden en de Firma 

Gerritsen 500 gulden.

Wel op feestelijke wijze werd op 31 januari 

1969 de eerste steen gelegd door mevrouw 

W. Albers Pistorius-Fokkelman, de in 
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Schalkwijk wonende echtgenote van de 

burgemeester. Daarbij is toen een loden 

koker ingemetseld met daarin een oor-

konde. Hierop zijn door de in Tull en ’t 

Waal wonende kunstenaar Jopie Moes-

man gecalligrafeerde namen gezet van 

schenkers van geld voor de oorkonde-actie. 

Aanwezig waren het voltallige bestuur en 

de genodigden burgemeester mr. F.J.W.A. 

Albers Pistorius, de beide wethouders J.A. 

van Oostrom en J.W. Vulto, het lid van de 

Tweede Kamer J. van Koeverden, het lid 

van Gedeputeerde Staten van Utrecht ir. 

F.N. Sikkes, het lid van Provinciale Staten 

van Utrecht Th. van der Pouw (een broer 

van de in Schalkwijk wonende Jan van der 

Pouw), de provinciaal sportadviseur J.C.F. 

Coers en architect J.J. Boone.

OPENING
De opening van de sporthal vond plaats op 

zaterdag 13 september 1969, met muzikale 

klanken van het Fanfarekorps ‘St. Caecilia’. 

De openingshandeling werd verricht door 

Th. van der Pouw. lid van Provinciale 

Staten van Utrecht. De initiatiefnemers 

en de plaatselijke bevolking, die massaal 

aanwezig was. zijn met recht trots op het 

resultaat. In zijn toespraak kwam de heer 

Van der Pouw nog terug op de gemiste 

financiële bijdrage van het Rijk, doordat 

de hal niet voldeed aan de minimum af-

metingen.

Na de opening gaven gymnastiekvereni-

gingen uit Bunnik, Cothen en Culemborg 

een demonstratie in de nieuwe sportzaal. 

Op zondag 14 september organiseerden 

‘De Baanbrekers’ uit Houten-Schalkwijk 

en ‘De Baanbrekers’ uit Odijk-Werkhoven 

verschillende puzzelritten. In de routes was 

de sporthal opgenomen, die als pauzeplaats 

diende. Verder hield de afdeling Schalkwijk 

van de ‘K.P.J.’ een volleybaltoernooi. Op 

maandag 15 september namen de plaatse-

lijke scholen de hal als gymnastieklokaal 

in gebruik.

De hal werd vanaf de opening intensief 

gebruikt. Al vrij gauw bleek de sporthal 

niet meer weg te denken. De hal leidde ook 

tot de oprichting van een trimclub en van 

Volleybalvereniging ‘Taurus’.

HET VERVOLG
Op 10 november 1970 is bij de gemeente 

een aanvraag ingediend voor het bouwen 

van een blok van twee woningen, waarvan 

een voor de beheerder van de sporthal. 

Burgemeester en wethouders verleenden 

op 16 februari 1971 de bouwvergunning. 

De architect was C.S. Diks te Schalkwijk.

In 1974 maakte een kleuterklas tijdelijk 

Een damesvolleybalteam van Taurus in 1978: Van 
links naar rechts: Elly Hollander, Marja Derks en Ank 
Scheltinga



14

 Oorkonde
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Sportraad /  
Bestuur Stichting Sporthal

Piet van Paassen 1966-heden voorzitter

Piet van Wakeren  1966-1969 1e secretaris

Piet Kool 1966-1996 1e penningmeester

Ko Uijtewaal 1966-1978 2e secretaris

Adriaan van der Velden 1966-1978 2e penningmeester en VV Schalkwijk

Riet van der Velden 1966-heden school + ESTA later algemeen lid

Toon van der Gun 1966-1977 algemeen lid

Gert Veld 1966-1970 algemeen lid

Wim Bramer 1967-1972 KPJ (volleybal)

Jaap Weyers 1969-1973 secretaris

Piet de Wit 1972-heden Taurus later algemeen lid

Kees de Wit 1973-1980 secretaris

Harry Heijman 1975-1984 algemeen lid

Hans van Amerongen 1977-1984 techniek

Wim Cossee 1978-1983 algemeen lid

Jan van der Pouw 1978-1982 VV Schalkwijk

Co Baas 1980-heden secretaris

Michel van Eijk 1982-1984 VV Schalkwijk

Rob Musters 1984-1995 ESTA

Gert Scheltinga 1984-1995 school

Ad Seelen 1984-1986 VV Schalkwijk

Jan Odijk 1986-2000 techniek

Piet Bloemberg 1987-1989 VV Schalkwijk

Nico de Langen 1989-heden VV Schalkwijk later techniek

Ad Driessen 1995-1996 school

Paul Winkel 1996-2000 school

Piet Albers 1996-heden ESTA

Wim Vendrig 1996-2001 penningmeester

Ria de Wit-van Raaij 2000-heden school

Loek de Graaf 2001-heden penningmeester

Ben Schouten 2001-2006 VV Schalkwijk

Berry van Duijn 2006-heden VV Schalkwijk
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 Piet Kool, initiatiefnemer en 30 jaar penningmeester

Ik wilde de uren natuurlijk zo eerlijk mo-

gelijk verdelen. Met figuurzaag, triplex, een 

lettertang en uren geduldwerk ontstond 

er een prachtig zelfgemaakt planbord. 

Met dat planbord puzzelde ik uren om de 

beschikbare tijd zo gelijk mogelijk verde-

len. Vervelend was dat daarmee dan ook 

iedereen ontevreden was.” 

Bij het gesprek zit ook Piets dochter Brigit.

Op de vraag wat zij zich nog van de sport-

hal herinnert zegt ze: “Het hele gezin werd 

altijd voor de sporthal ingeschakeld.”

Dat leverde leuke en vervelende momenten 

op.

Eerst een vervelende moment. 

“Om de kosten te drukken trad mijn vader 

de eerste jaren ook op als beheerder. Ik 

kreeg dan vaak de sleutel van de sporthal 

mee om die dan na school aan de gymjuf te 

geven. Zo ook de ene keer dat de hele klas 

moest na blijven. Ik vroeg nog aan meester 

Scheltinga of ik de sleutel naar de sporthal 

Piet, ik zie je niet direct als sportman of 

atleet. Wat bracht je ertoe om je sterk te 

maken voor de bouw van een sporthal in 

Schalkwijk?. Wist je wel waar je aan begon? 

“Neen, eigenlijk niet. En dat is maar goed 

ook. Je gelooft ergens in en dan doe je het. 

Ik zal niet zeggen dat ik geen slapeloze 

nachten heb gehad. 

Zo bijvoorbeeld die keer toen er nog een 

honderdtal loten verkocht moesten worden. 

Ik raakte ze aan de straatstenen niet meer 

kwijt. Ik zie me nog zitten in de voorka-

mer bij Jan Kuijer om te gaan vragen of 

hij misschien genegen was om een groot 

aantal loten te kopen. Ja dat wilde hij wel. 

Je moet weten dat de loten in een envelop 

zaten zodat je bij het open maken direct 

kon zien of je een prijs had. En ja hoor hij 

had een hoofdprijs van ƒ 100. 

Tegen mijn gevoel in maar voor de goede 

zaak vroeg ik of hij die ƒ 100 opnieuw wilde 

‘beleggen’. En ja hoor hij kocht er opnieuw 

20. In één klap 40 loten verkocht. Wat een 

opluchting. 

Ook toen de sporthal er stond bezorgde de 

sporthal mij regelmatig hoofdbrekens. Er 

waren namelijk altijd meer aanvragen dan 

te vergeven uren. Je moet niet vergeten dat 

onze sporthal toen de enige sporthal van 

héél Houten was. 
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 Maten

De NeVoBo (de Nederlandse Volleybal 

Bond) schrijft voor dat een volleybalveld 

18 meter lang en 9 meter breed moet zijn.

Achter de achterlijn moet een ruimte zijn 

van 2 meter voor de opslag. De totale 

lengte van een zaal moet dus minimaal 22 

meter zijn.

De sporthal van Schalkwijk haalt die 

afstand net niet. De hal is ongeveer tien 

centimeter te kort.

Om te voorkomen dat de zaal zou worden 

afgekeurd en in de wetenschap dat alleen 

de ruimte achter de lijnen wordt geme-

ten en niet de lengte van het speelveld, 

besloot men de achterlijn op precies 2 

meter van de muur te trekken.

Het speelveld in Schalkwijk is daardoor 

17 meter en 90 centimeter lang, 10 cm te 

kort.

De oprichting van volleybalvereniging TAURUS op 3 
maart 1970 is een direct gevolg van de bouw van de 
sporthal in Schalkwijk. Op deze bal staat de datum van 
oprichting naast foto’s van de eerste bestuursleden. De 
bal is te zien in een vitrinekast in de hal van de sportzaal. 
(foto Frans Hollander)

mocht gaan brengen. Niets daarvan. Zitten 

blijven. Dat zoeken ze daar maar uit. Wat 

zat ik in mijn rats.!”

Het tweede voorval is leuker. 

“Zoals je weet werd oud papier opgehaald 

om geld voor de sporthal bijeen te brengen. 

Op een zaterdag werden bij het ophalen 

van het oud papier per ongeluk ook knip-

patronen meegenomen. ‘s Avonds werden 

we gebeld: Of de knippatronen terug 

konden. Goede raad was duur. Gelukkig 

werd toentertijd het oud papier tijdelijk 

in een schapenschuur bij Evert Vernooy 

opgeslagen. Mijn vader bedacht zich geen 

moment, nam zijn kinderen mee naar de 

schuur om te zoeken. Geloof het of niet, we 

vonden de knippatronen. Een beetje onder 

de schapenkeutels maar och, wat geeft dat, 

Meis Uijttewaal tijdens een uitvoering van de ESTA in de 
sporthal
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 Opbrengst oud papier in kilogrammen

Op 14 november 1968 als de eerste paal wordt geslagen 
voor de sporthal, schenkt Rabobank ‘Schalkwijk’ een 
bedrag van duizend gulden. Op de foto v.l.n.r. Henk 
Baas en Hannes van Dijk, namens de Rabobank en Piet 
van Wakeren en Piet van Paassen namens de Stichting 
Sporthal Schalkwijk
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Papierophalers op de Jonkheer Ramweg. V.l.n.r. Ton Bos, 
Joost van Schip, Co Baas en Wouter van Eijden 
(foto Willy Kruijssen - v.o.f. BEELDMAKERS)
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De kranten worden aangeleverd op karren, kruiwagens, 
of gewoon op de grond. Hier op een melkkar voor de 
Helenahoeve van Wim Uijttewaal, Lagedijk 26.
(foto Willy Kruijssen, Beeldmakers V.O.F.)

Jong geleerd is oud gedaan. Guido Hoogland (links) met 
Bas van Dijk.  
(foto Annie Miltenburg)
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Het team van de Biesterlaan leegt de aanhangwagen in 
de container op het terrein van Kool Transport. Van links 
naar rechts: Ron Vermeulen, Erik Jacobs, Mike Hommel-
berg, Wim Hommelberg, Jos Jacobs, Linda Hommelberg, 
Hank Diks en Ronald Hommelberg. 
(foto Annie Miltenburg)

Het team van de Provincialeweg en het Overeind: Hans 
Uijttewaal (links) en Coen van Paassen.  
(foto Annie Miltenburg)
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 Oud-papier-actie (OPA)

Sporthal
Het was 1967. We hadden toezegging van 

Rijk en Provincie van financiële hulp om 

aan de bouw van de Sporthal te beginnen. 

We hadden van de Gemeente een bouw-

vergunning, mits we zelf als gemeenschap 

van Schalkwijk ƒ 20.000,- bijeenbrachten. 

We namen de uitdaging aan en als een 

van de mogelijkheden werd de papieractie 

gestart. Met Scherpenzeel uit Utrecht had 

ik contact opgenomen, was daar persoon-

lijk wezen praten en kreeg allerlei moge-

lijke inlichtingen. Vol trots wees hij me 

een driewielfiets waarmee zijn vader het 

papierophalen was begonnen. We kregen 

direct al een tip dat er in Driebergen een 

beweging was gestopt en waar een halve 

autovracht in een loods was achterge-

bleven. Dirk Kool haalde die op en onze 

inzameling was begonnen. Ik vond in oude 

stukken dat op 31 december 1986 in totaal 

947888 kilo papier was opgehaald. Dat in 

1987 dit werd aangevuld tot 1 miljoen was 

vanzelfsprekend. In Het Gebouw kwamen 

medewerkers bijeen met een afvaardiging 

van de firma Scherpenzeel en een vertegen-

woordiging van de gemeente. Er werden 

veel prijzende woorden gesproken. Van 

de firma Scherpenzeel kreeg ik een grote 

kaars met houten kandelaar. In die kaars 

een inscriptie van 1 miljoen kilo papier. De 

gemeente gaf aan de vreugde cachet door 

het aanbieden van een oorkonde. Als we 

even vaststellen dat we twintig jaar gewerkt 

hadden voor die eerste miljoen kilo, was 

het verrassend dat we al in 1995, dus in 

acht jaar tijd, het tweede miljoen haalden. 

We gingen gewoon door, dat wil zeggen, 

de papieractie, maar zonder mij. Oud ge-

worden hadden mijn vrouw en ik besloten 

naar Houten te verhuizen, wat het einde 

betekende van mijn voorzitter-zijn.

Wil je niet eens de geschiedenis van de papieractie opschrijven? Dat was een 
vraag waar ik even over na moest denken, maar het leek me toch wel aardig 
en daarom hierbij een poging. 
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Papierophalers bij de container: staande links: Herman 
Copier, staande rechts Piet Kool. Zittend van links naar 
rechts: Wilfried Odijk, Marcel Kool en Berry van Duyn

Drie miljoen kilo
27 januari 2001 met alle medewerkers een 

dag uit geweest met als hoogtepunt een 

bezoek aan en bezichtiging van een pa-

piermolen. Op dat moment waren we met 

de inzameling gekomen tot een totaal van 

2.912048 kilo. Toen werd ik nog een keer 

gevraagd het driemiljoenste kilo papier in 

de container te komen gooien. Allemaal te 

veel eer, maar ik deed het graag. 

Van auto naar containers
Dit is in compacte bewoordingen de le-

vensloop van de papieractie, maar ik ga 

toch nog even door. Iets meer van de ups 

en downs en wat er zoal in de loop der 

jaren bij kwam kijken. Zoals gesteld de 

papieractie werd gestart om mee te doen 

aan de totstandkoming van de Sporthal. 

De eerste ƒ 4000,- van de papieractie waren 

nodig om de benodigde ƒ 20.000,- bijeen te 

krijgen. Toen omdat de actie aardig bleek 

te lopen besloten we door te gaan. Aanvan-

kelijk reden er twee vrachtwagens, een van 

Vulto aan de Heul en een van de firma Kool. 

Alleen de gestrekte kom van het dorp, die 

dan vol rechtstreeks naar  Utrecht reden 

om het daar af te leveren. Later, Scherpen-

zeel bleef ook groeien, kwam die firma 

containers brengen, die dan gevuld werden 

met opgehaald papier door de boeren met 

tractors en wagen. Het breidde zich uit, 

ook in de Wickenburghselaan en later in 

de Biester en de Groes, de Achterdijk, aan 

de Lekdijk werd met luxe auto’s en andere 

voertuigen het werk ter hand genomen. 

Waarde
Intussen waren er ook moeilijkheden. In 

1971 dus eigenlijk al betrekkelijk gauw 

was het papier in ene geen cent meer 

waard. Alleen kranten apart zonder toe-

voeging van karton en reclame had nog 

enige waarde. Dus dat maar geprobeerd: 

beste mensen, volgende maand nemen 

we alleen kranten mee. Helaas, dat was 

iets teveel gevraagd. Moeten we dan maar 

staken? Scherpenzeel verzekerde ons dat 

het weer zou aantrekken, dus tijdelijk 

opslaan. Bij Evert Vernooij werd een niet 

meer gebruikt schapenschuurtje volgere-

den, dat wil zeggen, door een laag klein 

deurtje volgepakt. Bij de firma Kool werd 



23

Het afgelopen jaar

Was het weer prima voor elkaar.

De hoeveelheid nam weer toe

De actievoerders zijnniet moe

Vanzelf dat de goed Sint

Dit gegeven reuze vindt

En een greep deed in zijn zak

En daarbij een speech afstak

Wel bedankt voor al het werk

Met jullie allen zijn wij sterk

Zet de schouders er maar onder

Eerlijk dat ik dat bewonder

Bedankt dus voor uw inzet hier

Bij het verzamelen van het oud-papier

een brandstofopslagplaats ter beschikking 

gesteld. Het daarin brengen van een aantal 

maanden opgehaald papier ging nog wel, 

maar toen gelukkig de prijs weer opwaarts 

ging moest het er ook weer uit. Extra werk 

dat toch weer geklaard werd. 

Intussen groeide de belangstelling voor 

het milieu. De overheid ging zich met de 

inzameling bemoeien. We kregen een ga-

rantie van aanvulling tot vier cent de kilo. 

Betaalde Scherpenzeel twee centen, dan 

kregen we er twee bij. Ik schrijf maar op wat 

me te binnen schiet. Door papieruitvoer 

steeg op een gegeven moment de prijs tot 

in de twintig cent. Dat werd een goudmijn-

tje. Pech van andere zijde: De scholen in 

Utrecht gingen papier inzamelen voor een 

schoolreisje en dergelijke. Enkele particu-

lieren gingen voor eigen belang bij buren 

en familie papier bijeenbrengen.

We hebben nog meer meegemaakt.  Die 

hoge prijzen gingen evenredig als ze op-

kwamen weer ten onder. De gemeente ging 

weer stimuleren en subsidiëren maar ook 

inspraak eisen. Zo kregen wij na verkie-

zingen een nieuwe wethouder met milieu 

in haar portefeuille. Jullie in Schalkwijk 

halen maar een keer per twee maanden 

papier op, dus komt er minder binnen. 

Dat moest veranderen en iedere maand 

gebeuren en anders geen subsidie meer. 

Wij waren in de moeilijke jaren zeventig 

van iedere maand naar eens in de twee 

maanden ophalen gegaan, omdat gebleken 

was dat de opbrengst gelijk gebleven was. 

Het was maandagavond vergadering in het 

gemeentehuis. Die zaterdag was het weer 

papier ophaaldag. Ik stelde na eindeloos 

gekrakeel een ultimatum: we blijven op 

onze manier bezig en anders haken we 

nog deze week af. Ze moest nader beraden, 

maar reeds de volgende dag kregen we 

bericht dat het goed was. 

In de loop der jaren steeg de welvaart, er 

kwam steeds meer papier vanwege de 

reclame, de kranten werden dikker, het 

enthousiasme nam toe. Voor het eerste 

miljoen kilo hadden we twintig jaar 

nodig, het tweede acht jaar en het derde 

miljoen bereikten we zes jaar later. Aardig 

was ook de belangstelling van de jeugd, 
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kilo jaar duur

1 miljoen 1987 20 jaar

2 miljoen 1995 8 jaar

3 miljoen 2001 6 jaar

tabel die aangeeft hoe lang er gespaard is voor een mil-
joen kilo oud-papier

 Pamflet
Naar wij vernamen is het 

aktie komite Oud-papier in 

Schalkwijk voornemens a.s. 

zaterdag 20 oktober een 

grote slag te slaan. Daar 

zij door omstandigheden deze 

keer over twee auto’s de 

beschikking hebben, wordt 

behalve het Neereind ook het 

Goy voor een gedeelte in de 

aktie betrokken. Een auto 

rijdt namelijk via de Wic-

kenburghseweg over het oude 

dorp naar de Beusichemseweg 

en zo naar Utrecht. Alles 

moet binnen een bepaalde 

tijd gebeuren, maar als 

iedereen zorgt het papier 

tijdig aan de weg te zetten 

en het goed te bundelen, kan 

het volgens planning ver-

lopen. Het komite vestigt 

ten overvloede de bewoners 

van Tull en ‘t Waal op de 

mogelijkheid de kranten en 

tijdschrijften mee te geven 

met de schoolgaande jeugd, 

waar het voor de aktie 

wordt opgeslagen. Doet het 

nu. Zoals gezegd hebben we 

deze keer twee auto’s en 

die kunnen niet voor niets 

rijden.

die groeide met het ouder worden mee. 

Getrouwde kinderen die buiten het dorp 

woonden verzamelden en bewaarden het 

papier. We moeten weer naar vader of 

moeder, dan kunnen we gelijk de kranten 

meenemen.

Cijfers
Hier wil ik globaal wat cijfers weergeven. 

De eerste jaren van de papieractie ging de 

opbrengst vanzelf naar de sporthal en later 

ook bedragen naar de kantine-bouw. Vanaf 

het moment dat we besloten zelfstandig als 

papieractie verder te gaan hebben we de 

cijfers op een rijtje. In totaal hebben we tot 

en met het jaar 2000 ƒ 202.794,- uitgekeerd. 

Het was bijeengebracht door de opbrengst 

van het papier, het overschot van de glas-

container, en de onkostenvergoedingen 

van de gemeente voor de ophalers, want 

dit jaarlijkse bedrag bleef gewoon in de kas. 

Voor de aardigheid en ook een beetje met 

trots vermeld ik hier een goed doel. Van de 

opbrengst ging ƒ 59.370,- naar de missie, 

de zending, het Roemeniëcomité, de derde 

wereldlanden dus. Zr. Tarcitius Heijmink 

kreeg hiervan ƒ 26.300,-. Ergens in Afrika 

bouwde zij een grote school en in een lokaal 

daarvan, bekostigd met Schalkwijks geld, 
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hangt een foto van de medewerkers van de 

papieractie. Een eer die ten deel valt aan de 

Schalkwijkse bevolking.

De eensgezindheid voor deze actie is ge-

weldig. Ik durf het niet aan om namen te 

noemen. Er zijn gezinnen waar van vader 

op zoon met de tractor gereden is. Alle 

boerenfamilies hebben geloof ik wel eens 

een route gereden . Praktisch ieder kind 

heeft wel van jongs af aan meegedaan en 

velen doen het nog. Ga ik namen noemen 

dan vergeet je er soms iemand. Dus niet, 

en toch, neem nou een jongen van Kuik 

in Tull en ‘t Waal die op zijn eentje in zijn 

vaders schuur papier verzamelde omdat het 

voor de sporthal en in zijn ogen dus voor 

de voetbal was. Aart Vermeulen die zo 

loyaal en bereidwillig meewerkte,  en niet 

te vergeten Roel van der Ven, die met raad 

en daad meehielp. Ik hou er mee op. Wil 

nog een pluim steken op de hoed van de 

nieuwe mensen die nu de leiding hebben, 

zoals die het doen, petje af! 

Piet Kool

Een ophaalteam in Tull en ‘t Waal. Van links naar rechts: 
Henk Rook, Kees Gravesteijn en op de trekker Ko 
Miltenburg.  
(foto Annie Miltenburg)
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 Het huidige bestuur van 
 de Stichting Sporthal

Op deze foto staat het huidige bestuur van 

de Stichting Sporthal.

Op de foto zittend v.l.n.r.

Piet van Paassen, voorzitter,

Riet van der Velden, algemeen lid,

staand v.l.n.r.

Berry van Duijn, namens VV Schalkwijk,

Piet de Wit, algemeen lid,

Silvia Boerboom, beheerder,

Nico de Langen, techniek,

Loek de Graaf, penningmeester,

Piet Albers namens de ESTA,

Co Baas, secretaris,

afwezig: 

Ria de Wit - van Raaij, namens de school.

 Beheerders van 
 de Sporthal

Piet Kool

1969 - 1972

Mien Verweij - Verheij

1972 - 1981

Sjaan Miltenburg - Vermeulen

1981 - 1993

Wil Hommelberg - van Leeuwen

1993 - 2000

Silvia Boerboom - van Ettekoven

2000 - heden
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 De satellietfoto toont…

… sportpark Blokhoven, met in de cirkel de sporthal. Ook duidelijk te zien zijn de 

voetbalvelden van VV Schalkwijk en de tennisvelden van TV SET.



28

 Foto’s van gebruikers

De heren-recreanten van volleybalvereniging Taurus.
V.l.n.r.: Johan van der Zwaag, Anton van den Oudenrijn, 
Loek de Graaf, Meindert Witteveen en Jan van Leur. (foto 
Annie Miltenburg)

De dames van de yoga in het kleine zaaltje. Van links 
naar rechts: Margriet Koet, Ria van Veenendaal, Babet 
Clemens (op de rug gezien), Erian van der Ven, Isabel 
van Rijn en lerares Yvonne Norden.  
(foto Annie Miltenburg)
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De dames-recreanten van volleybalvereniging Taurus. In 
het achterveld Marja van Eijden en Donny Appelhof, in 
de aanvalslinie: Tiny Vernooij (op de rug gezien), Josta 
Kuijer en Jacqueline Spruyt.  
(foto Annie Miltenburg)Machteld Kelder, leidster bij gymnastiekvereniging ESTA 

helpt Sillie van Veenendaal bij een koprol op de grote 
mat. Paulien van de Werf en Roos Uyttewaal wachten op 
hun beurt. (foto Annie Miltenburg)
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De ESTA-damesgym. Op de rug gezien: Machteld Kelder. 
Met de wijzers van de klok mee: Elly Storm, Mien van 
Dijk, Rina Hoogland, Thea van Dijk, Corry van Zijl, Ans 
Sturkenboom en Bep Uijtewaal.  
(foto Annie Miltenburg)

De ESTA-Jazz-groep.
Daphne Smit, Vivian Steehouder, Rianne van Miltenburg, 
Alexia Remidianakis, Fleur Peek, Katja Diks, Evelien 
Verhoef, Nina van Jaarsveld, Sharon van Schaik, Sanne 
de Graaf, Belle Vulto, Lisa Hommelberg, Willemijn van 
Rooyen, Laura van Wijngaarden, Lucia Breedijk, Tessa 
Koorevaar en leidster Rianne Boot.  
(foto Annie Miltenburg)
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Op 4 en 5 februari 2006 gaf fanfare St.Caecila twee galaconcerten in de sportzaal ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. 
Op de foto boven maken leden de zaal in gereedheid voor het concert: Links: Wim de Wit, Gijs Koppers en Joop Veld, 
Rechts Marjan Grapperhaus, Stephan van der Steen en Trees van Eijden. (foto Annie Miltenburg)

Foto onder: het orkest onder leiding van dirigent Karel Jongerling op het podium in de sportzaal.  
(foto Annie Miltenburg)
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 Knipselarchief december 1966
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 december 1966



34

 februari 1967



35

 april / mei 1967



36

 september 1967



37

 oktober 1967



38

 januari / februari 1968



39

 april 1968



40

 juni 1968



41

 juni 1968



42

 juli 1968
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 juli 1968



44

 augustus 1968



45

 augustus 1968



46

 september 1968



47

 november 1968



48

 november 1968



49

 november 1968



50

 november 1968



51

 december 1968



52

 januari / maart 1969



53

 februari 1969



54

 februari 1969



55

 maart / augustus 1969
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 augustus 1969



57

 september 1969
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 september 1969
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 september 1969
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 september 1969



61

 september 1969



62

 jaar 1968 / 1969
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 Het etiket op de bierflesjes
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 Het etiket op de wijnflessen






