
6 februari 2020 

 

Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 

Komend weekend worden we allemaal ‘Platneuzen’! 
Zijn jullie er klaar voor? Onze carnavalsvereniging met voorop onze prins 

Baswana I, prinses Joyce en adjudant Ricardo wel. Ze zien je graag bij de 

vele activiteiten die zijn georganiseerd en hopen op een super gezellig 

weekend. Kom langs en maak je keuze uit:  

▪ Pronkzitting op vrijdag 7 februari, van 20-23 uur in de Wiese: 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 

▪ Zet de snoepjes vast klaar, want zaterdag 8 februari tussen 9 en 12 uur komen de kinderen rommelpotten.  

▪ Kindercarnaval voor groep 0, 1, 2, 3 en 4 op zaterdag 8 februari tussen 14 en 16 uur.   

▪ Ouderwetse Vâstelaovend tussen 14.30 en 17 uur in de Wiese met wafels op zaterdag 8 februari: 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  

▪ Carnavalsdisco, zaterdag 8 februari tussen 18.30-20.30 uur voor Groep 5, 6, 7 en 8 en tieners t/m 14 jaar.   

▪ Groot carnaval van 21 tot 01.30 uur: Leden kunnen hun kaart 's avonds aan de deur ophalen. Niet-leden kunnen 

hun kaart online kopen op: 

www.ticketkantoor.nl/shop/Grootcarnaval2020 

▪ Zondag 9 februari, woord en communieviering om 10 uur in 

de H. Michaelkerk.  

▪ Optocht op zondag, aanvang 13 uur gevolgd door Kleintje 

Carnaval vanaf 14.30 uur tot 19.30 uur.  

▪ Ziekenbezoek op maandag 10 februari: 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. 

 

Meer info kunt u vinden in het huis aan huis verspreide 

carnavalsboekje of op www.cvdeplatneuzen.nl  

Zolderverkoop bij Annie en Nico Heuvel 
Wij houden zolderverkoop op zaterdag 29 februari 2020 van 10.00 tot 15.00 uur in de voormalige winkel aan de 
Provincialeweg 7 in Schalkwijk. Spellen, speelgoed voor binnen en buiten, boeken, puzzels, tabakspotten, vintage 
meubels enz. Kom langs bij Annie en Nico van den Heuvel 

Denkt u aan Actie kerkbalans 
Denkt u nog aan de kerkbalans actie? De toezegging wordt binnenkort bij u 
opgehaald. Namens de locatieraad H. Michaëlkerk alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage.  
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14 en 15 maart      Jaarlijkse uitvoering van toneelclub Swalbe 
Weer zin in een middagje lachen? Toneelclub Swalbe heeft al heel wat maandjes oefenen 
achter de rug op het leuke toneelstuk ‘Goossen en Moossen in dozen’, dat is geschreven 
door Nico Edelenbosch. De uitvoering in de Wiese is op zaterdag 14 maart  vanaf 20 uur en 
op zondag 15 maart vanaf 13.30 uur. Half uurtje van tevoren gaat de zaal open. De kaartjes 
kosten € 10,-- (incl. kopje koffie/thee). Zie voor meer informatie bijgaande flyer.  

Sportgala 2019: Tessel en Tour in de prijzen 
Schalkwijk viel flink in de prijzen op het Sportgala dat afgelopen maandag plaatsvond in 
theater Aan de Slinger.  Zo kreeg de 50 jarige Tour de Schalkwijk uit handen van wethouder Kees van Dalen de door 
de gemeente Houten ingestelde Sportwaarderingsprijs  groot € 250,-- en een bijzonder wielershirt voor de winnaar 
van de 51e Tour de Schalkwijk. Tessel Kersten werd Sportploeg van het jaar met haar dansgroep Powerdance van 
Stardance Studio’s. Geweldige prestatie van iedereen. Gefeleciteerd!  
Wilt u weten wie er nog meer in de prijzen vielen, lees en kijk dan hier:  alle prijswinnaars Sportgala 2019  

Bedankt! 
We willen iedereen bedanken voor de stemmen die Tessel en haar mede dansers van Stardance hebben gekregen. 
Deze stemmen hebben het mogelijk gemaakt dat ze sportploeg van het jaar 2019 zijn geworden. 
Familie Kersten. 

Stichting OPA loopt verder en maakt blij!  
Jaarlijks lopen zo’n 45 vrijwilligers voor de stichting Oud Papier 
Aktie Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. Ook afgelopen jaar hebben de 
wijkhoofden weer besloten over de verdeling van de  oud-
papieropbrengst. De Schalkwijkse papieropbrengst van 2018 gaat 
naar een aantal “vaste afnemers”: School in Tanzania (stichting 
Optaki) 1100; Basisschool St Michiel 400; fanfare St Caecilia 350; 
Voetbalvereniging Schalkwijk 350; Kerkvoogdij Brink kerk 300; 
Tour de Schalkwijk 300; Gym en judover. Esta 300; Kaartsoos 250; 
Zonnebloem 250; Oranje/Koninginnedag 200; Senioren Schalkwijk 
200;  Sintintocht 150; SOOS casafina 125; St archeologie (het museum) 125; Carnavalsvereniging 125; tuin Jonkheer 
Ram 125; Tennisver SET 150;  IJsclub 125; Klik vakantie 250; Bingo 125; Dorpedag 150.  
En vanuit de Tull en ’t Waalse opbrengst komen de volgende donaties: Prot Chr Basisschool  het Mozaiek  200; 
Oranje comite Tull en 't Waal 200; Lampionoptocht 40;  Sinterklaasfeest Peuters 40; Jeugdclub 180; Herv Gem Tull en 
't Waal 400; Zonnebloem 120; Houten en Co (Afd. Tull en 't Waal) 200; Mens en Zorg 80; IJsver. Ons Genoegen  160; 
St Leefbaarheid Tull en 't Waal   220, koffieochtenden 100.  De stichting OPA beheert ook de “pot” van de 
voormalige EHBO vereniging en doet daaruit onder meer een bijdrage voor de aanschaf van een AED in Tull en ‘t 
Waal. Daarnaast doet de stichting door het jaar heen ook giften voor bijvoorbeeld een jubileum, CD-opname, 
concert etc. Dus ook voor EHBO-doelen of incidentele bijdragen kun je een beroep doen op OPA. Meer 
info: mj.grapperhaus@kpnmail.nl of 030-6011959. 
U ziet: heel veel nuttige en leuke dingen, in en buiten ons dorp. Dus: doe al uw oud papier in de blauwe bak! 

 
Woensdag 12 februari    Informatie over KNGF Geleidehonden 
Veel mensen in Schalkwijk sparen plastic doppen voor de opleiding van blindengeleidehonden. 
Op de Trosselkoffieochtend van woensdag 12 februari is mevrouw Bessels ui Nieuwegein, die 
als ambassadeur verbonden is aan de KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) onze 
gast. Zij zal haar huidige blindengeleidehond Baya meenemen. Ze vertelt deze ochtend over het 
werk van KNGF en kan uit eigen ervaring vertellen en laten zien, hoe het is om een visuele 
handicap te hebben en welke rol de geleidehond in haar leven speelt. Daarnaast 
neemt ze ook promotiemateriaal mee zoals knuffelhondjes zodat u, desgewenst, de 
KNGF ook op die manier kunt steunen. 
Mevrouw Bessels zal vanaf ongeveer 10.30uur aan het woord zijn. Daarna is er vast 
nog tijd voor een kaartspel of ander spel. U bent welkom in De Wiese op 
woensdagochtend 12 februari tussen 10.00 en 12.00 uur. 
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Woensdag 12 februari: Eten in De Wiese  
De Zonnebloem en de Werkgroep Senioren Schalkwijk organiseren 12 februari weer 
Eten in de Wiese. Zoals altijd gaat de bar open om 17.00 uur en de zaal om 17.30 uur. 
Voorafgaand aan het diner zal een drankje worden aangeboden. Voor extra drankjes 
zijn geldig blijvende munten bij de toegang te koop. Kosten voor het diner zijn €12,00. 
Opgeven kan t/m donderdag 6 februari bij: Dineke van Bemmel tel. 06-13440730 of 
dinekevanbemmel@casema.nl en Dinie de Boer tel 6011658 of rudiebo@casema.nl. En 
iedereen is van harte welkom. 
 

Woensdag 13 februari    Energiek en Opgewekt Eiland van Schalkwijk 
Onze gemeente Houten wil in 2040 energieneutraal zijn. Wij voorzien een groot 
beroep op ons buitengebied voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelenweides. Ook is 
het de bedoeling om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Ons idee is om op 13 februari 
medestanders te ontmoeten voor de oprichting van een coöperatie die de participatie van ons 
burgers zo goed mogelijk vorm gaat geven. Kom meedenken en -praten! Laat even weten dat je 
komt ivm de hoeveelheid koffie. Niet in de gelegenheid, wel geïnteresseerd? Ook dat horen we 
graag. De bijeenkomst vindt plaats in de Wiese, vanaf 19.30 uur. Mailadres: 
EnergiekenopgewektEvS@gmail.com 
 

Zaterdag 15 februari: Knotten op ‘t Kasteeleiland Schonauwen te Houten  
Kom met de knotploeg van Milieuwerkgroep Houten knotten op en rond het 
kasteel Schonauwen, Granietsteen 50 Houten. Er zijn op het kasteelterrein 
een 14-tal grote wilgen die we willen aanpakken. Een groot aantal hangt flink 
over de gracht. Ook de wilgen die in 2011 zijn gepoot worden weer geknot. 
Er kan geen hout worden meegenomen. Vrijwilligers kunnen zich zaterdag 
vanaf  09.30 uur melden. De toegang naar het kasteel is de oprijlaan vanaf 
de Granietsteen (vh. Schalkwijkseweg).De locatie wordt met borden vanaf de 
Rondweg aangegeven. 
De knotgroep zorgt voor  koffie, soep en frisdrank. Gereedschap, 

handschoenen en helmen zijn aanwezig, maar u kunt ook eigen materiaal meenemen. Draag stevige schoenen of 
laarzen met een goed profiel en stevige (regen)-kleding. Voor meer informatie: coördinator knotgroep Houten, Jaap 
ten Boer: 06-10715867 en email: j.tenboer@kpnmail.nl 
 

1e maandag van de maand is vaste koffieochtend in ’t Gebouw Tull en ‘t Waal 
Iedere eerste maandagochtend van de maand is er in 't Gebouw, Kerkebogerd 1a te Tull 
en 't Waal een  gezellige koffieochtend. Deze is bestemd voor iedereen die zin heeft in 
een gezellig 'bakkie' zonder verdere verplichtingen. Een spelletje of een handwerkje? 
Ook dat is natuurlijk mogelijk. Niets hoeft alles mag en aanmelden is niet nodig. Dus 
noteer alvast in uw agenda: maandag 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 
zo verder. De koffie-ochtenden zijn van 10.00 tot 12.00 uur.  
Heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met de vervoersdienst van De Trossel, Johan Vernooij: 06 55 90 65 73 

Zondag 16 februari: Open tuinen in Schalkwijk 
De eerste bloembolletjes steken hun kopjes alweer boven de grond. En al zou je 
het nog niet zeggen, het voorjaar is toch in aantocht. Daarom organiseren drie 
Schalkwijkse tuinen op 16 februari de eerste ‘Open-tuinendag’ van het nieuwe 
jaar. Als het niet meer te streng gaat winteren zijn in alle tuinen al diverse 
voorjaarsbloeiers te bewonderen, er zijn dan zeker sneeuwklokjes en 
helleborussen in bloei. De tuinen zijn open op zondag 16 februari tussen 12:00 
en 16:00 uur. Toegang is gratis.  
 
De drie Schalkwijkse tuinen die open zijn: Tuin Brassica aan De Griend 1, De Pullenhof aan het Molenpad 5 (toegang 
via Kloostergaarde, voorbij de sportvelden Blokhoven) en de tuin van Helene de Vries aan Scheidingsweg 1. Bij Tuin 
Brassica worden op ouderwets ijzer Schalkwijkse wafels gebakken voor bij de koffie.  
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Zaterdag 22 februari: Workshop porselein schilderen bij Brassica 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de workshop schilderen op porselein op 22 februari van 13:30-15:30 uur. Je 
beschildert een stuk servies, dat door docente Marjan van Dijk later in de oven wordt gebakken, zodat het motiefje 
in de afwas behouden blijft. Voor al het materiaal, een warm knorrend kacheltje en de inwendige mens wordt 
gezorgd. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn de totaalkosten 20 tot 25 euro per persoon. Lijkt het je leuk om 
mee te doen? Geef dat door aan ons, bel Elly (06-53748466), of mail naar info@tuin-brassica.nl.  

Zondag 16 februari: 3e editie van het Slaapzak Concert bij ’t Hart op zolder 
Laat je verwennen door de verwarmende klanken van marimba, bugel en fluit. 
Lekker weggedoken in je slaapzak op je campingmatje, kun je genieten van dit optreden 
met zowel improvisaties als geschreven stukken. 
We maken er een afwisselend, dynamisch en koesterend concert van. Drink je na afloop 
een glaasje glühwein met ons mee? 16 februari, 15u-16u, Provincialeweg 66A.Toegang € 
13,- inclusief glühwein. Graag even aanmelden: slaapzaakconcert 

Zaterdag 22 februari: Workshop Zingen & Swingen bij ’t Hart op zolder.  
Een middag vol muziek, plezier en verbinding met je lichaam als muziekinstrument! 
* Maak kennis met bodypercussie, een vrolijke manier om ritme met je eigen lichaam te maken. 
* We zingen eenvoudige, super mooie wereldmuziek liederen die je gemakkelijk kunt meezingen, en voegen daaraan 
bodypercussie toe. Zo wordt het een swingend geheel! 22 februari, 14u-17u, Provincialeweg 66A, kosten € 45,-- 
Voor meer info en aanmelden: bodypercussie-zang 

Vrijdag 27 maart Lezing kampbaas Westerbork in de Wiese 
Op vrijdag 27 maart a.s. wordt in de Wiese een lezing gehouden over de 
man, die verdriet en verderf zaaide in het doorgangskamp Westerbork: 
Albert Gemmeker. Hoe kon het gebeuren, dat deze kantoorklekrk, die 
nauwelijks de lagere school had afgemaakt, kon uitgroeien tot een 
charmante man aan de buitenzijde, maar innerlijk een vreselijk mens 
werd. Leg uw oor te luister bij de boeiende presentatie van Ad van 
Liempt.  
De aanvang van de lezing is 10.00 uur, zaal open met koffie om 9.30 uur. 
Na afloop staat een eenvoudige lunch gereed. Einde 13.00 uur.  
U kunt zich inschrijven door vóór 15 februari € 20,-- over te maken op rekeningnr. NL12ABNA0478372140 tnv Kip 
Caravan Club onder vermelding van uw naam en ‘Lezing’. Meer info bij : Ben Hund tel 06-29070385. 
 

Voorjaar in aantocht.....  

 

Zoek de ooievaars hoog boven de Soos!  
 

 

Dank Meta Kurver voor deze foto.  
 
  

datum activiteit 

Vr 7/2 Pronkzitting 2.0 in De Wiese vanaf 20:00 uur 
Za 8/2 Rommelpotten van 9:00-12:00 uur 
Za 8/2 Ouderwetse Vâstelaovend 

Agenda komende weken  
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Za 8/2 Groot carnaval 
Zo 9/2 Optocht van CV De Platneuzen 
Wo 12/2 Eten in De Wiese, vanaf 17:00 uur 
Zo 16/2 Open tuinen in Schalkwijk, van 12:00 – 16:00 uur 
Za 22/2 Workshop porselein schilderen Brassica van 13:30-15:30 uur 

 

 
 

Klik hier voor de meest recente agenda 
 

 

  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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