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VVS in beeld 

Nieuwe buren
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We krijgen nieuwe buren! Daarom zien we momenteel niet alleen veel bedrijvigheid óp de velden, maar ook heel veel 
ernaast. Zo wordt er keihard gewerkt aan een spiksplinternieuwe woonwijk: De Buitenkans. Hier zullen in de toekomst 
heel wat clubleden naartoe verhuizen. Vlak naast deze locatie is een ander ambitieus project gepland, waar achter 
de schermen ook keihard aan gewerkt wordt: De Droom van Schalkwijk. Dit wordt een woon-dagvoorziening voor 24 
jongvolwassenen met een ernstig verstandelijke beperking. We kijken uit naar onze nieuwe buren! 
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Droom van Schalkwijk

Van Droom 
naar Werkelijkheid

Daan woont thuis bij zijn ouders en gaat elke dag naar een dagopvang 

van Reinaerde. Via deze zorgorganisatie kwamen Sandra en Simon 

in contact met de ouders van Charlie, Iris en Ivo, eveneens kinderen 

met een verstandelijke beperking. Al snel bleek dat al deze ouders 

dezelfde droom voor hun kinderen hebben: een woonvoorziening met 

dagbesteding in het buitengebied, waar de kinderen hun leven lang 

kunnen wonen. En hieruit ontstond in 2015 het initiatief ‘De Droom 

van Schalkwijk’. 

Droom van Schalkwijk
Naast het voetbalveld ontstaat de spiksplinternieuwe woonwijk De 

Buitenkans (zie kader). Vlak naast deze woonwijk hopen de initi-

atiefnemers straks hun droom werkelijkheid te laten worden: een 

woon-dagvoorziening voor 24 jongvolwassenen met een ernstig 

verstandelijke beperking. Een plek waar de bewoners landelijk 

kunnen wonen. Waar veel buitenruimte is om te kunnen bewegen 

en om van de seizoenen te kunnen genieten, met een hooiberg, 

boomgaard, moestuintjes, konijnen en kippetjes.

Samen voetballen
Aangezien de Droom van Schalkwijk tegen het voetbalveld aan komt 

te liggen, zullen we elkaar vaak tegenkomen. Een aantal bewoners 

is dol op voetbal en hoopt dan ook regelmatig een balletje te komen 

trappen. Ook hebben ouders van de JO16 de shirtsponsoring 

Op een mooie dag zie je ze regelmatig in het dorp voorbijkomen op een speciale bakfiets; Daan voorop in de rolstoel en Sandra 
achterop, beide glimlachend van oor tot oor. Daan (22) is de oudste zoon van Sandra en Simon Uijterwaal. Hij heeft een bep-
erking en het verstandelijk vermogen van een kind van één jaar. Hierdoor heeft hij elke dag volledige zorg en toezicht nodig. 
Daan is heel vrolijk, dol op buiten zijn, schommelen en knuffelt heel graag met zijn hond. En als alles meezit wordt Daan één 
van de nieuwe buren van onze voetbalvereniging.
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gedoneerd aan de Droom van Schalkwijk. De JO16 heeft er zo in één 

klap 24 enthousiaste supporters bij en de Droom van Schalkwijk krijgt 

11 strijders op het veld. Daan, Nick, Ivo, Charlie, Iris en alle andere 

nieuwe buren komen ‘hun’ team vast vaak aanmoedigen!

Financiering
De plannen zijn getekend, de vergunningen zijn rond, toekomstige 

bewoners zijn geselecteerd, zorgverleners staan klaar en ook de 

aannemer staat in de startblokken. Eerst moet echter de financie-

ring sluitend worden gemaakt. Een deel van het project kan worden 

gefinancierd door banken, maar een deel moet worden opgebracht 

door donaties en verkoop van obligaties. Dit loopt tot nu toe voorspoe-

dig. De hoop is dan ook dat er in april 2023 gestart kan worden met 

de bouw en dat de Droom van Schalkwijk in voorjaar van 2024 de 

deuren kan openen. 

Wil jij helpen of meer weten over dit project? 

Kijk op: www.dedroomvanschalkwijk.nl. 

Door: Baukje van Hout

Blauwe sokken in De Buitenkans
In het nieuwbouwproject De Buitenkans aan de Lange Uitweg vordert de bouw van 25 nieuwe woningen gestaag. Er zullen 
in de toekomst veel blauwe sokken aan de waslijn komen te hangen, want een groot aantal leden en supporters van VV 
Schalkwijk heeft daar zijn/haar toekomstige woonplek gevonden!


