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In deze nieuwsbrief  informatie over de volgende onderwerpen: 

-Droomlogeren 

-Aankoop grond 

-Sponsoring 

 

 

 

Droomlogeren 

 

 

 
 

 

Zoals u gemerkt heeft is het droomlogeren deze zomer niet van de grond 

gekomen. Wij hadden dit graag anders gezien maar om verschillende 

redenen is het er niet van gekomen. 

Gelukkig kunnen we u nu een positief bericht over het droomlogeren 

brengen, want we begrijpen dat er veel behoefte aan is.  

We hebben een erg leuke nieuwe locatie gevonden in de stijl van het 

toekomstig woonproject. We streven ernaar om het eerste logeerweekend 

daar plaats te laten vinden in november. 

Wij zijn zo enthousiast dat we die locatie graag aan u willen laten zien. En wel 

op 24 september a.s. op locatie ‘De Nachtdijk’ in ‘Cothen. We organiseren 

deze informatieavond samen met Reinaerde die de uitvoering van het 



droomlogeren op zich gaat nemen. Tevens kunnen wij u op die avond met 

Reinaerde meer informatie geven en kunt u uw vragen stellen over het 

droomlogeren. 

Er is daar direct gelegenheid tot aanmelden voor het logeren en we zorgen 

voor een hapje en drankje.  

Ook ouders/kinderen die zich al aangemeld hebben voor logeren verzoeken 

wij zich nogmaals aan te melden. 

Adres van inloopavond en droomlogeren: 

 

Familiehuis De Nachtdijk 

Nachtdijk 1 

3945 PK Cothen 

 

Graag een kort berichtje of en met hoeveel u aanwezig zult zijn i.v.m. de 

organisatie van de avond. 

Wij zien u graag op 24 september om 20.00 uur 

 

 

Foto: locatie 

Familiehuis De Nachtdijk 
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Aankoop grond voor project Droom van Schalkwijk 

 

 

 
 

 

 

Natuurlijk zit u net als wij op een positief bericht te wachten met betrekking tot 

de grond aankoop voor de Droom van Schalkwijk. 

Deze zomer wilden we uitsluitsel krijgen over de locatie die we op het oog 

hadden om de Droom van Schalkwijk te gaan realiseren. Zoals u weet zoeken 

we een grote kavel van 3-4 ha. We zijn onderhand twee jaar bezig geweest 

om deze kavel van de eigenaar los te peuteren maar er komt definitief geen 

schot in de situatie om deze mooie locatie in eigendom te krijgen. Daarom 

neigen we ernaar om van deze locatie af te zien. Temeer daar de 

rentmeester waar we mee samen werken ons twee mooie andere locaties 

heeft laten zien die in de nabijheid van Schalkwijk te koop worden 

aangeboden voor een redelijke prijs. Er zijn natuurlijk mitsen en maren en het 

bestuur wil eerst duidelijkheid hebben voordat we overgaan tot aankoop. 

Maar een aantal indicatoren zijn in deze situatie gunstig nl: de grond wordt te 

koop aangeboden; dus zou op korte termijn beschikbaar kunnen zijn, er 

wordt een gunstiger prijs gevraagd dan de eerste kavel die we op het oog 

hadden en de financiering [waar we hard mee bezig zijn] lijkt ook dit najaar 

rond te komen. 

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte. 

 

Sponsoring 

 

Ondanks dat we nog geen grond hebben aangekocht is het belangrijk dat 

we een positief kas resultaat hebben. We zijn blij dat we met verschillende 

sponsoracties heel wat geld hebben opgehaald. In de winter is er voor de 

Droom van Schalkwijk een sponsoractie geweest op de Weissensee in 

Oostenrijk tijdens de alternatieve Elfstedentocht. Ook lokaal worden we 

gesponsord en wel door de Jumbo. De Jumbo Spoorhaag uit Houten heeft 



het geld; opgehaald bij de emballage; aan de Droom van Schalkwijk 

geschonken. Fantastisch!! 

En deze zomer hebben we een ongelooflijke bijdrage van € 10.000,- 

geschonken gekregen van het bedrijf : Hompert-Renes BV uit IJsselstein. Zij 

geloven in ons project en willen ons van harte steunen. Hompert-Renes BV is 

groot geworden in beton. Zij hebben verschillende specialisaties: 

 
Hompert-Renes B.V. heeft zich in ruim 40 jaar ontwikkeld tot een krachtige, 

gespecialiseerde onderneming met een bundeling van specialismes, onder 

andere: 

 Hydrodemolition 

 Betonrenovatie 

 Beton- en staalconservering 

 Slijtlagen en kunststoofvloeren 

 Gevelreiniging 

 Mobiel-stofvrij stralen 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Sponsoring en dus geld in kas hebben is belangrijk omdat we na aankoop 

van de grond heel wat zullen moeten uitgeven zoals aan een architect die 

de tekening van onze Droom gaat maken, berekening van constructies, 

ontheffing bestemmingsplan enz., enz. 

 

Alhoewel het voorjaar een domper gaf doordat onze eerste locatie niet door 

lijkt te gaan en doordat het droomlogeren is vertraagd hebben we het 

gevoel dat we in het najaar weer stappen kunnen gaan maken met 

betrekking tot de aankoop van de grond en het uitvoeren van het 

droomlogeren. 

 

Daarom hopen we u te zien op de info avond over het droomlogeren in 

Familiehuis “de Nachtdijk” om 20.00 uur op de Nachtdijk 1 in Cothen op 24 

september. Wij zullen als bestuur ook aanwezig zijn voor andere vragen over 

de Droom van Schalkwijk. 

 

Tot dan en met hartelijke groet, 

 

 

Het Bestuur van de Droom van Schalkwijk 


