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Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 

 

Helpt u ons met het vinden van Boaz? 
Sinds zaterdagmorgen 18 januari 2020 zijn wij Boaz kwijt. Boaz is een rode kater van 3,5 jaar 
oud. Aan de voorkant en onderkant is hij wit. Boaz woont op de Pothuizerweg. We missen 
Boaz enorm en willen u vragen naar hem uit te kijken! Heeft u informatie wat ons kan 
helpen? Bel met Judith van Dijk 06 4478 0440. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!  

Actie Kerkbalans start met een cadeautje 
Actie Kerkbalans loopt dit jaar van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020. In 
deze periode krijgt u zoals gebruikelijk een brief. Deze keer zit er een cadeautje bij: 2 
mooie ansichtkaarten met afbeeldingen gemaakt door onze dorpsgenoot Agnes de 
Kok. Want een kaartje wil iedereen wel ontvangen. Het is een kleine moeite en het 

laat zien dat je aan iemand denkt. Mooi passend bij het thema van Kerkbalans 2020: Geef voor je 
kerk (en geef om elkaar)!  

Zondag 26 januari: Schoenmakerij Baas in Museum 
Museum “Dijkmagazijn De Heul” aan de Provincialeweg 70 in Schalkwijk is op zondag 26 januari weer geopend. Deze 
keer is er een nieuwe tentoonstelling ingericht over Schoenmakerij Baas die 80 jaar lang 
was gevestigd in Schalkwijk. Gedurende een flink aantal jaren was er zelfs een vestiging in 
Houten. Het museum is blij dat een groot deel van de inventaris bewaard is gebleven. Te 
zien zijn de originele werkbank met geïmproviseerde kruk, diverse gereedschappen, 
onderdelen van schoenen en foto’s en documenten. 
In 1913 komt Jan Baas (geboren in 1885) vanuit de gemeente Oudenrijn (nu De Meern en 
Utrecht) naar Schalkwijk en opent daar zijn Schoenmakerij aan de Provincialeweg 5. Je kunt daar zowel terecht voor 
nieuwe schoenen, voor schoenreparaties maar ook voor reparaties aan bijvoorbeeld paardentuig. Later komt zoon 
Joop (geboren in 1926) in de zaak, neemt het bedrijf personeel in dienst en opent het een filiaal in Houten. In 1974 
neemt Joop de zaak over. De komst van winkelcentrum Het Rond leidt volgens Joop tot het einde van de winkel in 
Houten. In 1993 sluiten ook winkel en werkplaats in Schalkwijk. 
De komende tentoonstelling ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is in opbouw. De eerste resultaten zijn al te zien.  

Zondag 26 januari 

Welkom op Holocaustherdenking in H. Michaëlkerk  
U bent allen van harte uitgenodigd om de herdenking bij te wonen. Deze vindt plaats op zondag 26 januari 
2020 in de H. Michaëlkerk aan de Jhr. Ramweg 18 te Schalkwijk en begint om 15.00 uur.  

Lichtmonument – Daan Roosegaarde tgv herdenking Holocaustslachtoffers  
Tijdens de Holocaustherdenking op 26 januari vanaf 15 uur onthult burgemeester Gilbert 
Isabella een tijdelijk lichtmonument. Dit lichtmonument ‘Levenslicht’ is ontworpen door 
kunstenaar Daan Roosegaarde. In totaal zijn 104 duizend stenen in het monument verwerkt, 
ter nagedachtenis aan de 104 duizend Joden, Roma en Sinti die slachtoffer werden van de 
holocaust. De stenen zijn opgedeeld in kleinere monumenten, die naar ruim 150 gemeenten 
gaan en tijdens de holocaustherdenking in gebruik worden genomen. Ook op maandag 27 januari kunnen 
belangstellenden het monument van 9 tot 21 uur bezoeken in de H. Michaëlkerk in Schalkwijk.  



Trosselmiddag was feestelijk en gezellig  
Afgelopen zondag was het in De Wiese feestelijk en gezellig. Het 1-jarig bestaan van De Trossel werd gevierd door 
ongeveer 100 dorpsgenoten uit Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Het gevoel dat deze middag uitstraalde was dat 
iedereen elkaar feliciteerde met De Trossel. De middag, met hapjes en drankjes, werd helemaal verzorgd door 
vrijwilligers van De Trossel. In 1 jaar tijd, zo benoemde ook voorzitter Dirk Dekker en 
dorpsondersteuner Conny Middelweerd, hebben we met elkaar een mooie 
dorpscoöperatie op poten gezet! Plannen voor de toekomst zijn er al genoeg en 
kunnen altijd worden aangedragen bij de dorpsondersteuners. De ervaring na deze 
middag leert dat er ook ruimte is voor zondagmiddagactiviteiten dus daar gaat verder 
over nagedacht worden. Ook vrijdagmiddagactiviteiten voor jong en oud staan op het 
wensenlijstje. Wordt vervolgd. 
 
Volgende week donderdag 30 januari wordt op de koffieochtend het 2de gedeelte van de 1ste dorpsfilm vertoond. U 
bent van harte uitgenodigd tussen 10.00-12.00 uur in De Wiese. 

Nog maar 2 weken!!! 
Nog maar 2 weken en dan vieren de Platneuzen weer carnaval. De belangrijkste punten op een rijtje: 

▪ Pronkzitting: Leden kunnen hun (gratis) kaartje reserveren via pronkzitting2.0@gmail.com of door te bellen naar 

06 1230 1787. Niet-leden kunnen hun kaart online bestellen op: www.ticketkantoor.nl/shop/Pronkzitting 

▪ Ouderwetse Vâstelaovend: Mocht u deze middag graag willen komen, 

maar slecht ter been zijn, dan kunt u gebruik maken van de vervoersdienst 

van 'De Trossel'. Bel: 06 5590 6573   

▪ Groot carnaval: Niet leden kunnen hun kaart online kopen op: 

www.ticketkantoor.nl/shop/Grootcarnaval2020 

▪ Optocht: Wil je meerijden met onze optocht? Dan kan je je nog opgeven 

tot 1 februari. Doe dit op: www.cvdeplatneuzen.nl/optocht-info 

▪ Ziekenbezoek: Mocht u nog iemand weten die een bezoekje van onze 

Prins wel kan waarderen geef dit dan door aan adjudant Ricardo. Bel: 06 

5363 1147. 

Het hele programma kunt u vinden in ons vernieuwde carnavalsboekje of op www.cvdeplatneuzen.nl  

Naailes en tienerles  
We starten in week 7 (10 t/m 16 februari), de lessen worden om de week gegeven, zodat je in de 
tussenliggende tijd thuis verder kan werken aan je project. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich opgeven 
voor de tienerles. Voor meer info stuur je een mail naar info@antoniasatelier.nl of kijk op de website 
www.antoniasatelier.nl. Ga de uitdaging aan en geef je op, er gaat een creatieve wereld voor je open. 
Je bent welkom!  

Al eens hoog van de toren willen blazen? 
Of tijdens een familiebijeenkomst gewoon op zoek naar een ‘uitje’? Niet te ver maar er toch even tussenuit. Dat kan. 
Met vrienden, vriendinnen of collega's die je Schalkwijk wil laten zien.  
 
Veel (oud-)Schalkwijkers hebben nog steeds herinneringen aan de kerk. Als misdienaar, de verplichte kerkgang of 
juist het ontkomen daarvan. Het wegduiken voor de natte wijwaterkwast of de 
nachtmis met kerst en Pasen. Na de restauratie van 2010 is de binnenkant van de 
kerk weer in volle glorie te zien. Het zijn echter niet alleen stenen, maar het 
gebouw vertelt het verhaal van mensen. Anekdotes van kerkmeesters, verkeerde 
teksten, waarom zo'n grote kerk? Het verhaal over de voorganger van deze kerk 
en de heren van Schalkwijk die sinds 1864 in hun grafkapel op het kerkhof hun 
laatste rust gevonden hebben. Voor de sportievelingen is er natuurlijk nog de 
torenbeklimming. Zeker bij helder weer een prachtig uitzicht van Utrecht via Culemborg naar de Utrechtse 
Heuvelrug. Nieuwsgierig geworden? Zin in een rondleiding? Bel Co Baas of mail naar sylcobaas@gmail.com 

mailto:pronkzitting2.0@gmail.com


We gaan een boek schrijven over 75 jaar VVS, met veel foto’s! 
Een oproep aan alle Schalkwijkers…. maar vooral ook aan familie die niet meer in ons dorp 
woont, en juist wel bij de VVS heeft gespeeld: Wilt u, net zoals vorig jaar voor het TourMuseum, 
uw fotoboeken en krantenknipsels eens doornemen? Alles wat u heeft kunt u scannen en 
doorsturen. U kunt ook even contact opnemen met Ton Koppers 06-1515 6776 of uw input door 
de brievenbus doen op Biesterlaan 43. Wordt een mooie herinnering! 

Dank voor uw bijdrage. 

Nieuw initiatief: Voedselschuur Eiland van Schalkwijk 
Wij zijn onlangs een nieuw initiatief gestart: Voedselschuur Eiland van Schalkwijk. Nee, geen 
echte schuur, maar een virtuele schuur. Wij willen zorgen dat er een netwerk ontstaat van 
allerlei mensen op het Eiland die ‘iets met voedsel’ doen: hobby-moestuinders, professionele 
kwekers en veehouders, hobby-kippenhouders. Maar ook horeca, cateraars, winkels en de 
afnemers, de consumenten. We willen zorgen voor meer en beter bereikbaar aanbod van 
groente en fruit dat hier geteeld wordt, meer stalletjes aan de weg, meer variatie. We willen 
moestuinders onderling in contact brengen voor het uitwisselen van bijvoorbeeld zaai- en 
pootgoed en ervaringen. We willen mensen die het leuk vinden om in de pruimentijd de 
overdaad netjes te verwerken bij elkaar krijgen. We willen zorgen voor mensen die iets over 
hebben, dat er een leuke kleine afzetmarkt ontstaat dicht bij huis…. We willen nog veel meer! In een volgende 
Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse Berichten lees je over een eerste activiteit met een fruitsap-pers ...  
 
Voor details, zie www.voedselschuur.nl. Vind je het leuk om hiervan op de hoogte te blijven, dan kun je via de 
website je vrijblijvend als geïnteresseerde aanmelden. Of een mailtje naar info@voedselschuur.nl of neem contact 
op met Elly of Anne (06-29421346).  

Tentoonstelling van Joop Moesman 
De tentoonstelling gaat op 15 februari van start. Ben je van plan om te gaan, koop dan alvast in de 
voorverkoop opdat je niet voor de kassa hoeft te wachten. Voor meer info en kaartverkoop: 
www.centraalmuseum.nl 

datum activiteit 

Zo 26/1 Herdenking Holocaustslachtoffers, Michaëlkerk 15:00 
Zo 26/1 Hardlopen voor RUN FOR KIKA, Utrecht 16:00 
Wo 29/1 40 plus Bingo, De Wiese 20:00  
Vr 30/1 Trosselkoffieochtend; Dorpsfilm, De Wiese van 10:00-12:00 
Vr 7/2 Pronkzitting 2.0 in De Wiese vanaf 20:00 
Za 8/2 Rommelpotten van 9:00-12:00 
Za 8/2 Ouderwetse Vâstelaovend 
Za 8/2 Groot carnaval 
Zo 9/2 Optocht van CV De Platneuzen 
Za 22/2 Workshop porselein schilderen brassica van 13:30-15:30 

 

 

Klik hier voor de meest recente agenda 

 

Agenda komende weken  
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  Stuur uw berichten naar schalkwijkseberichten@gmail.com 
 

PRIVACYVERKLARING – Naam en e-mailadres gegevens van abonnees worden in ons gegevensbestand opgenomen en uitsluitend voor onze 

nieuwsbrief gebruikt. Deze kunnen door de abonnee te allen tijde worden opgevraagd. Om die gegevens in te zien, te corrigeren of – bij 

beëindiging van het abonnement –  te laten verwijderen, stuurt u een e-mail naar schalkwijkseberichten@gmail.com . 

We gaan ervan uit dat de personen die berichten naar ons opsturen instemmen met publicatie van de contactgegevens van de inzender in de 

Schalkwijkse berichten en in de agenda en dat de inzender toestemming heeft gevraagd aan andere personen als hij van hen gegevens (ook 

foto’s) meestuurt. Wie berichten overneemt op enige andere website moet personen van wie gegevens (ook foto’s) worden overgenomen, om 

toestemming vragen. 
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