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Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 

Nieuws over ruimtelijke ontwikkelingen op Eiland van Schalkwijk 
De gemeente Houten meldt in een nieuwsbericht dat er ontwikkelingen zijn op het Eiland van Schalkwijk mbt 
agrarische structuurversterking, verplaatsing van agrarische bedrijven, woningbouw op de vrijkomende plekken, 
ruimte voor de Droom van Schalkwijk een woon- en dagbestedingslocatie voor jong volwassenen met een 
verstandelijke beperking en dat er gekeken wordt naar een betere ontsluiting van de sportvelden Blokhoven. 
Informatie over dit alles vindt u in de bijlage en via deze link:  
https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/projecten-en-werkzaamheden/eiland-van-schalkwijk/ 

Jan Willem van Schip wint Driedaagse van Kopenhagen  
Bericht van RTV Utrecht: Baanwielrenner Jan-Willem van Schip heeft dit weekend met 
overmacht de Driedaagse van Kopenhagen op zijn naam geschreven. De Schalkwijker was 
samen met zijn koppelpartner Youri Havik een klasse apart ten opzichte van de 
concurrentie. Op de finish hadden Van Schip en Havik een voorsprong van vijf rondes op 
de nummers twee.  
Van Schip is in voorbereiding op het WK baanwielrennen dat eind deze maand van start 
gaat in Duitsland. Na het WK gaat Van Schip de weg op’. Ook dan blijven we je uiteraard 
volgen Jan Willem. Veel succes!  

Zondag 16 februari: Open tuinen in Schalkwijk 
Kom je gezellig naar de ‘sneeuwklokjes open tuinen’ op zondag 16 februari? 
Genieten van de eerste lentebodes? Lekker een Schalkwijkse wafel uit ouderwets 
ijzer eten bij de koffie? Het voorjaar is in aantocht. Daarom organiseren drie 
Schalkwijkse tuinen op 16 februari de eerste ‘Open-tuinendag’ van het nieuwe jaar. 
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.  
 
De tuinen zijn open op zondag 16 februari tussen 12:00 en 16:00 uur. Toegang is 
gratis.  
Op alle locaties wordt  een kopje koffie of thee geschonken. Bij Tuin Brassica worden traditiegetrouw op onderwets 
ijzer Schalkwijkse wafels gebakken. We hebben dan ook wat leuke kamerplantjes en sneeuwklokjes in potjes in de 
aanbieding. En voor de kleine kids is ook het kabouterpaadje weer voorjaarsklaar gemaakt (als het niet te hard 
waait).  
Wilt u volgen hoe de tuinen tot groei en bloei komen? De volgende Schalkwijkse open tuinen zal zijn op 19 april. 

Zin om te gaan tennissen?  
Overweeg je om (weer) te gaan tennissen, ben je starter, ervaren tennisser, wil je je service 
verbeteren, een goeie backhand leren spelen? Kom dan dinsdag 18 februari naar de tennisbaan. 
Tennisschool We Tennis geeft een clinic, verzorgd door onze nieuwe enthousiaste trainster 
Monique. Rackets en ballen zijn aanwezig. Je hoeft je niet op te geven. Starttijd is 19.00 uur.  
Wil je liever direct inschrijven voor tennislessen of meer informatie stuur dan een bericht 
naar stephanie@wetennis.nl Heb je vragen over het lidmaatschap stuur dan een bericht naar info@tvset.nl.  
Liesbeth vd Horst, Bestuur TV SET 

https://www.dedroomvanschalkwijk.nl/
https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/projecten-en-werkzaamheden/eiland-van-schalkwijk/
mailto:stephanie@wetennis.nl
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Woensdag 19 februari    Evaluatie Uitnodigingskader Zonnevelden 
Door gemeente Houten is aan de initiatiefgroep Energiek & Opgewekt Eiland van Schalkwijk 
gevraagd of we onze reactie willen geven op het uitnodigingskader / plaatsingsplan van zonnevelden 
in Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ‘t Waal. Uiteraard willen we daar aan mee werken. Maar, wel 
graag met een zo groot mogelijke groep dorpsbewoners. U vindt dit wellicht ook interessant. Kom 
dan op woensdag 19 februari om 19.30 uur naar het Lucashuis.  
Daar zijn een aantal mensen van de Energiegroep die graag aan u uitleggen en willen praten over dit 
Zonnevelden plan dat inmiddels vanaf 2017 geldt en de gemeente voor de komende jaren wil 
herzien. Voordat ze dit gaan doen, halen ze reacties op. Kom langs in het Lucashuis, want uw input kunnen we 
gebruiken. Wilt u er iets meer over weten kijk dan hier: het Uitnodigingskader zonnevelden 
Laat even weten of we op u kunnen rekenen: EnergiekenOpgewektEvS@gmail.com  
 

Nieuwe activiteiten op het platteland: Wat kan en mag er allemaal op mijn erf?  
Op 19 februari staat het  LEADER-café in het teken van nieuwe functies op het platteland en is 
bedoeld voor boeren, burgers en buitenlui die op hun erf iets nieuws willen opzetten naast of 
in plaats van het boerenbedrijf. Denk aan zorg, recreatie, educatie, natuur, detailhandel, 
voedselverwerking of een ander nieuw bedrijf. 
Het café vindt plaats bij Geertje’s Hoeve in Haarzuilens, zelf ook een multifunctioneel bedrijf op 
het platteland. Rick van Rijn van Geertje’s Hoeve zal zelf ook vertellen over hoe zij dat hebben 
aangepakt.   

De link naar de uitnodiging met programma staat hier: www.o-gen.nl/leader-cafe-19-februari-2020/ 
Maike van der Maat, coördinator Leader Utrecht-Oost hoort graag of u komt: 06-23285225.  
 

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 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.  

 

Plastic doppen blijven sparen! 
Na de informatie over de blindengeleidehonden van het KNGF, waren alle aanwezigen er van 
overtuigd; Er moeten nog meer mensen (harde) plastic doppen gaan sparen! De kosten van een 
blindengeleidehond opleiden zijn n.l. 40.000 euro per hond. De opbrengst van de plasticdoppen-
actie komt geheel ten goede aan het opleiden van de honden. In Schalkwijk kunt u de (schone) 
doppen dagelijks inleveren in het portaal van de katholieke kerk. Tijdens de lezing van mevrouw 
Bessels, zij is bijna blind en ambassadrice van het KNGF, werd duidelijk hoeveel 
meer kwaliteit van leven zij heeft door en met een geleidehond. Datzelfde 
geldt voor de mensen, die gebruik maken een hulphond, een buddyhond of 
voor kinderen met een autismegeleidehond. De volgende koffie-ochtend is op 
donderdagochtend 27 februari; dan komt Adri Verweij op de koffie. Daarover 
volgende week meer.   
 

https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/energie/zonnevelden/
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Zaterdag 29 februari Zolderverkoop bij Annie en Nico Heuvel  
Nico en Annie 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 en snuffelen.  
 
 

Zaterdag 29 februari     Marjolein Meijers treedt op in de Wiese  
De vorige keer dat Marjolein optrad, was een groot succes en dat willen we nog een keer 
beleven. Kom daarom allen naar dit fantastische optreden. Aanvang 20.30 uur.  
Kaartje kost 16 euro en is te verkrijgen bij de Wiese of via de website:  www.dewieseschalkwijk.nl 
Leuke kennismaking: https://www.youtube.com/watch?v=8lO7oaT5mzM 
 

Zaterdag 7 en 21 maart     Schilderworkshops bij Galerie Schalkwijk   
Bij Jeannet Avnon (https://www.jeannetavnon.nl/) kan iedereen komen  
schilderen met persoonlijke begeleiding. Eventueel leuk als 
verjaardagscadeau!  
Eerstvolgende activiteiten zijn op:  
Zaterdag 7 maart -schilderworkshop- 
Schilderij op doek, acrylverf, leren kleuren mengen, gemengde techniek. 
Zaterdag 21 maart -collageworkshop 
Voor meer informatie bel/mail of kom even gewoon langs. 
Jeannet Avnon, Provincialeweg 64, 3998JL Schalkwijk, telefoon: 06-20102513 of email: info@jeannetavnon.nl 
 

Ik geef de pen door aan..... Corina Huiden  
Goedendag, ik kreeg een verzoek om de virtuele pen over te nemen en een stukje te 
schrijven. Mijn naam is Corina Huiden, ben getrouwd met Gerard Huiden en samen 
hebben wij 3 zonen, onze toppers Robin, Pascal en Mike. Wij wonen aan de 
Waalseweg 24 in Tull en 't Waal, waar ik geboren ben en nog steeds met veel plezier 
woon. Mijn ouders, Piet en Greet Berlang hebben hier vroeger de fietsenzaak gehad. 
Mijn beroep is endoscopie verpleegkundige in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein 
en Leidse Rijn. Ik werk ongeveer 1 dag in de week bij mijn man in de zaak waar ik een stukje administratie doe. Ook 
ben de beheerder van het Gebouw in Tull en 't Waal , doe wat vrijwilligerswerk voor de kerk en als er in het dorp wat 
georganiseerd wordt ben ik altijd van de partij! Ik sport actief, steppen en fitness en wandelen met onze hond Dirk. 
Kortom genoeg de doen, maar gelukkig kan ik  altijd  rust vinden in ons mooie rustige dorp, waar je heerlijk kan 
wandelen en ontspannen.  Ik vond het leuk om dit stukje te schrijven en geef graag de virtuele pen door aan Ilse 
van  Rinsum ( mits zij ook de schalkwijkse berichten leest).  
 
Dank Corina!  

Kom exposeren in de Wiese 
Toon uw kunstwerken in het café en de grote zaal van de Wiese. 
De bezoekers en gasten kunnen dan genieten van uw talent! 
De aankondiging van de expositie wordt vermeld in de SB en zo mogelijk in het Houtens Nieuws. 
U kunt 3 maanden exposeren. Stuur een mail naar Ninke van Keulen: ninkevks@gmail.com 

Vanaf heden Expositie Rijk Roor te zien in ’t Wapen van Odijk 
 “Eenvoud met diepgang”, zo typeerde Erica Spil, wethouder Gemeente Bunnik van onder 
meer cultuur en landschap, de acrylschilderijen en gouaches van Rijk Roor. In de expositie 
Landschappen van de Kromme Rijn zijn de mooiste plekjes in de Gemeente Bunnik op 
bijzondere wijze vastgelegd. Met een toost opende Spil op woensdag 12 februari de expositie 
die vanaf nu te bewonderen is in ’t Wapen van Odijk. Het komende jaar zijn de werken zowel 
te bewonderen in ’t Wapen van Odijk als ook op de website: atelier Roor.  
 

http://www.dewieseschalkwijk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=8lO7oaT5mzM
https://www.jeannetavnon.nl/
mailto:info@jeannetavnon.nl
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Noteer alvast in je agenda: zondag 5 april, De Passion door Sabra, vanaf 15 uur  
 
 

datum activiteit 

Vr 14/02 Klaverjassen, buurtkaarten VV Schalkwijk 
Za 15/2 tot 24/2 Tentoonstelling ‘De tranen van Eros – (oud-dorpsgenoot) Moesman, surrealisme 

en de seksen in het Centraal Museum (Utrecht) 
Zo 16/2 Open tuinen in Schalkwijk, van 12:00 – 16:00 uur 
Wo 19/2 Evaluatie Uitnodigingskader zonnevelden, Lucashuis, 19.30 uur  
Za 22/2 Workshop porselein schilderen Brassica van 13:30-15:30 uur 
Za 29/2 Zolderverkoop Annie en Nico Heuvel, Provincialeweg 7, van 10-15 uur 
Za 29/2 Marjolein Meijers, optreden in de Wiese, 20.30 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. 

 

 

Agenda komende weken 
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