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Op het dak van de parkeergarage 
van winkelcentrum Schalkwijk 
was afgelopen zomer van alles te 
doen. Van loungen in een zitzak 
tot basketballen of muziek maken. 
Het project DAK was zo’n succes, 
dat de organisatoren vonden dat 
het een vervolg moest krijgen. 
Dat lukte! Begin maart startte On-
derDAK, met een programma vol 
activiteiten binnen in het winkel-
centrum. 

Een groot verschil met DAK is dat 
OnderDAK het hele jaar door gaat. 
“Want binnen is het altijd warm en 
droog”, vertelt Gerard Zwier, cen-
trummanager van het winkelcentrum. 
“De activiteiten kunnen dus altijd 
doorgaan. We gaan OnderDAK ook 
breder inzetten. Alle markten en eve-
nementen die we het komende jaar 
organiseren, zijn hier onderdeel van.”

Aan OnderDAK werken veel mensen 
mee. De ondernemersvereniging, 
de vereniging van eigenaren van het 
winkelcentrum en jongerenorgani-
satie Triple ThreaT zijn weer van de 
partij. “En ook andere partijen die 
iets voor de wijk betekenen doen 
mee. Denk aan Dock, het Sociaal 
Wijkteam, de Hartekamp Groep, 
Jongerencentrum Flinty’s, de Wereld 
Muziek School en de wijkraden.”

Sport en muziek
Twee pleinen in het winkelcentrum 

hebben een nieuwe inrichting gekre-
gen. Een plein voor sporten, presen-
teren en optreden. En een plein om 
te relaxen op één van de banken bij 
boekenkasten met zo’n honderd boe-
ken om uit te kiezen. Daar kun je ook 
plaats nemen achter de piano. 

“Triple ThreaT geeft trainingen en 

workshops aan jongeren op de mul-
tifunctionele vloer op het Blokker-
plein. Daarnaast zijn daar regelmatig 
dansoptredens van kampioenen 
T.W.O Dance, waarbij toeschouwers 
tijdens de freestyle mee kunnen 
dansen. En om de veertien dagen 
is er live muziek door jongeren via 
Flinty’s.” Bewegen maakt hongerig, 

dus de kiosk die durum en baklava 
verkoopt staat op het dichtbij gele-
gen andere plein goed op zijn plek.

Kerkdiensten
Iedere laatste zondag in maart, 
april en mei is als proef een kerk-
dienst in het winkelcentrum via 
Open Huis, de Christelijke Gerefor-

meerde Kerk voor Schalkwijkers. 
“Bij succes komt het vaker terug. 
Door de activiteiten van OnderDAK 
zien de pleinen er anders uit. Het 
leeft. Er gebeurt iets. Het winkel-
centrum is meer dan alleen een 
winkelcentrum. Het is de ontmoe-
tingsplek van de wijk. Alle mensen 
die meedoen of komen kijken bij 
activiteiten brengen reuring en ge-
zelligheid.”

‘Het winkelcentrum is 

de ontmoetingsplek 

van de wijk’

Uw idee
“In de zomer komt de tweede edi-
tie van DAK op de parkeergarage. 
Daarna loopt OnderDAK nog tot en 
met december, maar als het kan 
gaan we in januari gewoon weer 
door.” 
Winkelcentrum Schalkwijk organi-
seert de activiteiten graag samen 
met de buurt. Heeft u een idee? Er is 
veel mogelijk! Neem contact op via 
info@winkelcentrumschalkwijk.nl.

Bekijk het programma van Onder-

DAK op

www.winkelcentrumschalkwijk.nl
$ Winkelcentrum Schalkwijk

T E K S T:  M I C H E L L E  B O U M A N

De laatste fase van de restauratie 
van de Nieuwe Bavo is begonnen. 
Dit keer wordt de zogeheten ‘vrou-
wentoren’ onder handen genomen. 
De ‘mannentoren’ en de rest van 
de kathedraal waren al eerder in 
oude glorie hersteld. De voor-
uitgang stemt Wim Eggenkamp 
tevreden. Hij is voorzitter van de 
stichting Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo. Met elke restauratie ziet 
hij de waardering voor de kerk 
groeien.

“De basiliek is niet langer die 
Roomse suikertaart aan de Wester-
gracht. Hij wordt nu internationaal 
erkend en staat vermeld in diverse 
reisgidsen”, vertelt Wim trots. De 
restauratie van de vrouwentoren 
is daarbij de kers op de taart. Het 
herstel van de meest kostbare toren 
is de laatste in een lange reeks res-
tauraties.

Wim legt uit dat er bij de bouw in 
1927 eigenlijk niet genoeg geld was 
voor twee dure torens. Maar hier 
werd wat op gevonden. “Een mar-
ketingtruc! Er werd een competitie 
op touw gezet tussen de mannelijke 
en vrouwelijke kerkgangers.” Het ui-
terlijk van de torens verklapt de win-
naar van deze inzamelingsactie. “De 
vrouwen waren destijds wat guller. 
De vrouwentoren is daarom voorzien 
van een grote klok met prachtige 
wijzerplaten. Bij de mannentoren 
ontbreekt deze klok.”

Drie bouwstijlen
De restauraties herstellen de kathe-
draal in zijn oude glorie, tot groot 
genoegen van Wim. “Het is een 
bijzonder bouwwerk. Er gaat een 
enorme symboliek in schuil. En de 
drie bouwstijlen en de schilderingen 
aan de buitenkant maken de kathe-
draal uniek. De basiliek staat dan 
ook in de wereldwijde top 5 van ker-
ken van soortgelijke leeftijd. Samen 
met bijvoorbeeld de Sagrada Familia 
in Barcelona.” 

De aantrekkingskracht van de ruim 
honderd jaar oude kerk groeit ge-
staag. Toch zijn de bezoekersaantal-
len nog laag. Vanwege geldgebrek 
betalen het Rijk, de provincie en de 
gemeente daarom mee aan de res-
tauraties.

‘De basiliek is niet 

langer die Roomse 

suikertaart aan de 

Westergracht’

Mysterie van de preekstoeltrap
En af en toe komt er hulp uit onver-
wachte hoek. Zo werd per toeval 
een oude preekstoeltrap terugge-
vonden. Een fraai en kostbaar item, 
dat een eeuwigheid geleden was 
weggedaan. “De projectleider van 
het architectenbureau dat aan de 
Sint Bavo werkte, was op vakantie in 

Griekenland. Hij ontmoette daar een 
andere Nederlander. Na een aantal 
keer met elkaar te zijn opgetrokken, 
vertelde hij over zijn werk aan de 
basiliek. Toen kwam al snel aan het 
licht dat zijn maatje nog een oude 
trap van de Nieuwe Bavo in zijn tuin 
had staan. Na wat onderhandelen 
hebben we deze natuurlijk overge-
nomen.” 

Onderdeel van de mysterieuze 
symboliek van de kathedraal 
of wellicht een interventie van 
boven? Misschien is de vondst 
wel gewoon een bizar toeval. Hoe 
dan ook, Wim is nauwelijks nog 
verbaasd. “De basiliek heeft ons 
tijdens de restauraties inmiddels al 
zo vaak verrast.”

De werkzaamheden aan de vrou-
wentoren worden waarschijnlijk nog 
dit jaar zijn afgerond. De kathedraal 
blijft tijdens de restauratie open. 
U kunt de kathedraal bezoeken op 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag is 
de kerk open van 11.00 tot 15.00 uur. 
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Restauratie vrouwentoren Nieuwe Bavo begonnen

OnderDAK brengt reuring in Winkelcentrum Schalkwijk

Het hele jaar activiteiten voor Schalkwijkers

Bijzondere architectuur bijna in ere hersteld


