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Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 
Taurus Heren Recreanten Schalkwijk zoekt nieuwe leden!!! 

Beste Heren uit Schalkwijk & Tull en ’t Waal & omgeving, 

Wij zijn een volleybalclubje van ongeveer 12 personen die iedere dinsdagavond vanaf 

20:30 uur tot 22:00 uur een paar setjes volleybal spelen op recreanten niveau. Dit doen 

we al meer dan 30 jaar (!) en daardoor vallen er (helaas) wel ‘ns leden af.  

Daarom zijn we op zoek naar jou om met ons op recreanten niveau mee te 

volleyballen (we doen niet aan wedstrijden of toernooien op andere dagen). Leeftijd of spelniveau is 

niet relevant: meedoen en gezelligheid staat voorop! Wil je een keer komen kijken of misschien gelijk 

meedoen? Kom dan op een dinsdagavond om 20:30 uur naar Sporthal Blokhoven.Heb je vragen? Bel 06-

51 340 008 ! 

 

Sleutelbosje gevonden 

Deze lag op een bruin paaltje  op de Lange uitweg bij de kruising Lange 

Uitweg/Achterdijk. Het zijn sleutels aan een ring met blauw klipje dat aan een 

nekkoord kan worden bevestigd (klipje is kapot). Waarschijnlijk heeft iemand 

het bosje gevonden en op het paaltje gelegd.  Omdat het daar niet zo opvalt, 

heb ik het voor de zekerheid mee genomen naar huis.  

Ben je ze kwijt? bel Irma op tel nr 06 22062855 

 

28 maart: workshop Syrisch koken en eten bij Tuin Brassica 

Ook Schalkwijk wordt steeds internationaler! Op zaterdagmiddag 28 maart organiseert Tuin Brassica 

een kookworkshop onder leiding van de Syrische Schalkwijkse Huda Kattan en Dora van Hengstum. We 

gaan in kleine groepjes verschillende ‘mezze’ maken, dat zijn een soort Arabische tapas/hapjes. De 

dames leren je de kneepjes van de keuken uit het Midden-

Oosten en als alles klaar is, gaan we het lekker samen opeten. Er 

zal vegetarisch worden gekookt. We starten ongeveer om 14:00 

uur en zullen naar verwachting rond 17:00-17:30 uur aan tafel 

kunnen. De kosten zullen, afhankelijk van het aantal 

deelnemers, maximaal rond 25 euro per persoon liggen, 

inclusief eten en drinken en een boekje met de recepten. 

Interesse? Geef je snel op, want vol = vol. Je kunt je aanmelden 

via info@tuin-brassica.nl of bij Anne (06-29421346). 
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Oproep van een lezer: redt de vogeltjes 

Iedereen weet, het gaat niet zo goed met de vogelstand in NL, we hebben 

er steeds minder van en minder soorten, bovendien hebben ze vaak (door 

omstandigheden) broze botjes. Nu start het broedseizoen binnenkort 

weer. Je hoort het aan de vogels die zo mooi fluiten buiten dat de lente in 

aantocht is.  

Nu is mijn (en die van de vogelbescherming, zie bijlage) oproep aan de 

katten liefhebbers het volgende: Even je poes of kater tijdens deze broed 

periode niet naar buiten laten gaan, en als je dat lastig vind je poes of kater 

een bandje om de nek geven met een belletje eraan. Op deze manier 

kunnen ze lekker naar buiten maar worden de vogels met rust gelaten. Zo 

houden we dit jaar veel meer vogels in leven en geven we ze de kans om 

fijn op te groeien tot een mooie vogel die ons toezingt als we buiten 

zijn. Meer vragen over vogels? http://www.vogelbescherming.nl/ 

 

 

 

HEEL HOUTEN IN DE ZON: zonne-energie en collectieve inkoop zonnepanelen 

Op woensdag 11 maart organiseren EnergieRijk Houten 

en Opgewekt Houten een thema-avond over het 

opwekken en gebruik van zonne-energie op eigen of 

collectief dak. Denk hierbij aan zonnepanelen, collectieve 

zonne-energie, aanschaf panelen, ervaringsverhalen, tips 

en meer. 

Deze datum zal ook de start zijn van een collectieve 

inkoopactie voor zonnepanelen op eigen dak, speciaal 

voor inwoners gemeente Houten.   

Programma: 

– Welkom en intro EnergieRijk Houten en Duurzaam Houten 

– Uitleg over zonne-energie algemeen en zonnepanelen op eigen dak door EnergieRijk Houten 

– Ervaringsverhaal 

– Presentatie leverancier Collectieve aanbieding zonnepanelen op eigen dak 

– Zonne-energie van een collectief dak door Coöperatie Opgewekt Houten 

woensdag 11 maart – inloop met markt v.a. 19.30 uur, start 20.00 uur – Raadszaal gemeentehuis 

Houten 

 

Update Jan-Willem 
 Ook zo genoten van het zilver van Jan-Willem Van Schip op de WK? 
https://www.wielerflits.nl/nieuws/zilver-jan-willem-van-schip-op-omnium-benjamin-thomas-wereldkampioen/ 

Hij kijkt zelf alweer vooruit, naar de Olympische Spelen: 'Ik ben heilig van mezelf overtuigd' 
https://nos.nl/l/2325207. En wij zijn dat met jou, Jan-Willem! 
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De Hartstichting zoekt collectanten in Schalkwijk 

Van maandag 6 t/m zaterdag 11 april 2020 vindt de jaarlijkse collecteweek 

van de Hartstichting plaats. Om deze week tot een succes te maken, is de 

Hartstichting op zoek naar collectanten in Schalkwijk. Met het collectegeld 

werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond 

mogelijk te houden.  Voor Schalkwijk zoeken wij nog collectanten voor diverse straten. Wilt u 

collecteren? Het kost u hooguit 2 uurtjes. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Hans Kelters 

tel.nr 030-6377575. Of via www.hartstichting.nl/wordcollectant Over de Hartstichting:  

Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo 

gezond mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op 

verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met 

medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business 

partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én 

zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij 

voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. 

 

Oproep van een  hondenbezitter  

(die zich ergert aan collega-hondenbezitters die hopen en hoopjes laten liggen) 

Aan alle hondenbezitters die hun hond uitlaten in ons mooie dorp en met name De Wiese 

en De Groes wil ik vragen om hetgeen uw hond achtlaat ook op te ruimen. De lente komt 

er weer aan dus de Schalkwijkse kinderen zullen weer vaker buiten zijn en deze letten er 

echt niet op of er een hoopje op het gras ligt. Dat resulteert dus vaak in vieze schoenen. 

Zelf moet ik ook goed kijken als ik het hoopje van mijn eigen hond opraap. Mensen kom op laten we hier 

met zijn allen wat aan doen zo erg is het ook allemaal niet om het 

hoopje op te rapen en op te ruimen. Ik wil ook de ouders vragen die hun 

kind de hond laten uitlaten om er op toe te zien dat dit wel opgeruimd 

wordt en vindt uw kind het echt te vies vraag dan waar de hond heeft 

gezeten en ruim het zelf even op.  

Bedankt alvast voor al jullie medewerking!! Een hondenbezitter  

 

Ze zijn er weer! De Schalkwijkse vlaggen! 
 Dankzij de bestellingen van zo’n dertig dorpsgenoten heeft Museum Dijkmagazijn De Heul het 
aangedurfd om weer te investeren in een nieuw voorraadje van de 
Schalkwijkse vlaggen. Het ontwerp van de hand van Willy Kruijssen en de 
uitvoering is gelijk gebleven aan de vorige serie. 
De vlaggen zijn op de laatste zondag van maart (29 maart) tussen 11 en 4 
uur te koop in Museum Dijkmagazijn De Heul, Provincialeweg 70. Bekijk 
dan meteen de tentoonstelling over Schoenmakerij Baas en de bevrijding. 
Helaas hebben de prijs wegens gestegen kosten moeten verhogen naar 20 
euro. Na 29 maart is de vlag ook weer te koop bij De Spar en Brassica.   
De vrijwilligers van Museum Dijkmagazijn De Heul zijn bereikbaar 
via info@museuminschalkwijk.nl 
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Trosselkoffieochtend woensdag 11 maart:  
Sportpunt Houten komt langs.  
 

Sportpunt Houten komt op woensdag 11 maart langs bij de koffieochtend in de Wiese.  
Namens Sportpunt Houten zullen Robin Bergmans en Claudia van Mechelen uitleg geven over wat zij 
allemaal doen en welke mogelijkheden er momenteel al zijn voor sporten en bewegen voor de 50+ 
doelgroep. Verder horen zij graag van u wat u zou willen doen op het gebied van sporten en bewegen 
om te kijken of het huidige aanbod aansluit bij de wensen.  
Sportpunt Houten is het sportinformatiepunt voor de gemeente Houten. Zij voeren het gemeentelijke 

sportbeleid uit en doen dit middels diverse projecten voor verschillende doelgroepen. Claudia van 

Mechelen (sportmakelaar) is aanspreekpunt is voor alle vragen omtrent sport en bewegen in de 

gemeente en stuurt het team van medewerkers aan. Robin Bergmans buigt zich binnen Sportpunt 

Houten over onder andere het sport- en beweegaanbod voor de doelgroep 50+. 

Om de visie van de gemeente ‘Iedereen actief en vitaal’ te kunnen waarborgen, komen zij bij de 

koffieochtend in de Wiese graag vertellen over wat Sportpunt Houten doet en kan betekenen voor de 

50+ doelgroep in Schalkwijk. Daarbij maken ze een inventarisatie van wat er in Schalkwijk al is aan sport- 

en beweegaanbod en wat er mogelijk in samenwerking met verenigingen en sportaanbieders nog 

opgezet kan worden naar aanleiding van de wensen en behoeftes van de 50+ doelgroep. 

Komt u op 11 maart tussen 10.00 en 12.00 uur gezellig koffie drinken en praten over sport en bewegen? 

We zien u graag.  

 

Wilgen knotten op Lunet a/d Snel in Schalkwijk  

Zaterdag 07  maart 2019 gaat de knotgroep van de Milieuwerkgroep 

Houten wilgen knotten op “Lunet aan de Snel”, Lekdijk 56b, 3998 NJ 

Schalkwijk. Op de hoge aarden wal rond het Lunet – onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie – staan aan de Noord- en Noord-Oostzijde 

een groot aantal wilgen. Vorig jaar is de 1e helft om en om geknot, dit 

jaar is de 2e helft aan de beurt. Vrijwilligers kunnen zich vanaf  09.30 

uur melden op het terrein; de locatie staat vanaf de Lange Uitweg in 

“Molenbuurt” met richtingborden aangegeven. Auto’s parkeren op de 

grote P-plaats tussen fort Honswijk en het Lunet (NIET parkeren op het Lunet); dit staat met P-borden 

aangegeven. De knotgroep zorgt voor koffie, soep en frisdrank. Gereedschap en handschoenen zijn 

aanwezig, maar u kunt ook eigen materiaal meenemen. Draag stevige schoenen of laarzen met een 

goed profiel (het talud is glad en stijl) en stevige (regen)-kleding. Voor meer informatie: coördinator 

knotgroep Houten, Jaap ten Boer, 06-10.715.867, email: j.tenboer@kpnmail.nl  

Route:  Per fiets: Houten richting Schalkwijk; brug over het A’dam-Rijnkanaal over, onderaan linksaf, 

Kanaaldijk-Zuid volgen tot Trip; linksaf Trip volgen, op rotonder 2e afslag = Lange Uitweg richting Tull 

en’t Waal; aan het einde, bij bocht naar rechts, rechtdoor rijden en de Lange Uitweg door  “Molenbuurt” 

vervolgen tot “Werk aan de Korte Uitweg”. Hier linksaf de “Gedekte Weg” op; aan het einde ligt het 

Lunet aan de linkerzijde. Fietsen kunnen bij het Lunet geplaatst worden. 

Per auto: Houten richting Schalkwijk; brug over het A’dam-Rijnkanaal over, onderaan linksaf, Kanaaldijk-

Zuid volgen tot Trip; linksaf Trip volgen, op rotonder 2e afslag = Lange Uitweg richting Tull en’t Waal; 

aan het einde, bij bocht naar rechts, rechtdoor rijden en de Lange Uitweg door  “Molenbuurt” vervolgen 

tot op de Lekdijk; hier linksaf, bij fort Honswijk de Lekdijk linksaf naar beneden verlaten; na ca. 150 mtr. 

staat links de grote P-plaats aangegeven. Het Lunet is binnendoor via een pad bereikbaar. 
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Jaarconcert Caecilia wordt kleurrijk festijn 

Op zaterdag 21 maart 2020 houdt Muziekvereniging Caecilia haar jaarconcert in De Wiese. Vanaf 20.00 

uur spelen alle geledingen van de vereniging een kleurrijk programma, want het thema is KLEUREN. Dat 

blijkt niet alleen uit de titels van de stukken die gespeeld worden, maar ook uit de aankleding van de 

zaal. Nooit geweten dat in een zaal als De Wiese 

zoveel met kleur is te doen. Naast het orkest 

spelen ook de slagwerkgroep [met maar liefst 

vier drumstellen] en MiCeciel. Verder is er die 

avond aandacht voor een jubilaris en de winnaar 

van De Bronzen Trompetter, voor de verdiensten 

voor de vereniging tijdens het afgelopen jaar. En 

natuurlijk is er aan het slot van de avond ook 

weer de traditionele verloting. De toegang is 

gratis. Er is dus geen enkele reden te bedenken 

om weg te blijven. Komen, dus. 

 

Save the date! Vrijheidsfeest op 5 mei 2020 

In heel Nederland worden bijzondere evenementen georganiseerd om te 

vieren dat we in Nederland al 75 jaar in vrijheid kunnen leven. Op het Eiland 

van Schalkwijk vieren we dit op dinsdag 5 mei. De Oranjeverenigingen van 

Schalkwijk en Tull en 't Waal slaan de handen ineen met Stichting Honswijk - 

Everdingen, met als resultaat een Vrijheidsfeest op de verschillende forten. 

Voor alle inwoners van Schalkwijk, Tull en 't Waal, maar ook voor mensen van daar buiten. Achter de 

schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang. Er komen nostalgische kermisattracties, een expositie 

over Fort Honswijk vóór, tijdens en vlak na de 

Tweede Wereldoorlog, er zijn demonstraties 

kanon afschieten en er is de hele dag een 

directe vaarverbinding tussen de forten 

Honswijk en Everdingen. Net als 5 jaar geleden 

worden er Buurtspelen op touw gezet. De 

buurthoofden zijn ondertussen al bij elkaar 

gekomen om het programma te bespreken. 

Binnenkort meer nieuws daarover! Blokkeer in 

ieder geval alvast dinsdag 5 mei in je agenda, 

want vrijheid vieren doe je samen!   

Weet je nog, 5 jaar geleden? 

 

Tuin Brassica winkeltje ook weer op zaterdag open 

De winterperiode is voorbij. Met ingang van zaterdag 7 maart zal het winkeltje van Brassica 

ook weer op de zaterdagen open zijn. Je kunt dan tussen 10:30 en 12:30 terecht voor 

diverse groente en fruit en andere producten uit de streek. Of voor zelfgebakken koek en 

brood en cadeaupakketjes. Het winkeltje is ook altijd op vrijdag open tussen 16:00-17:30 

uur. Adres De Griend 1. 

 



Informatie over het invullen van uw belastingformulier 

In Maart moeten veel mensen hun belastingformulier gaan invullen, voor 1 mei moet dit 

zijn gedaan.  Soms zijn er handige weetjes bij het invullen van het belastingformulier. 

Mogelijk hoeft er daardoor minder belasting betaald te worden.  

De groep ‘Administratie en Computers’ van De Trossel is van plan om eind maart/begin april een 

bijeenkomst te houden over ‘hoe het belastingformulier in te vullen’. Het gaat dan over algemene tips. 

Wanneer er specifieke vragen zijn over uw persoonlijke belastingaangifte kunt u daarvoor altijd met een 

van de vrijwilligers van deze Trosselgroep een afspraak maken. 

Op de bijeenkomst wordt, aan de hand van een voorbeeld aangifte het formulier worden doorgenomen. 

Ook het invullen van formulieren m.b.t. toeslagen komt aan de orde. 

Wanneer u belangstelling heeft voor een dergelijke bijeenkomst is het fijn als u dat laat weten. U kunt 

een mail sturen aan de coördinator van deze avond Gert Jan Windhorst: gjwindhorst54@gmail.com of 

bellen met de Trosseltelefoon; 06 29820055. 

 

Feestelijke opening Zonneproject Kloostergaarde in Schalkwijk 20 maart.  

Coöperatie Opgewekt Houten nodigt alle belangstellenden van harte uit voor een klein feestje. We gaan 

vieren dat we ons derde zonnedak in februari in gebruik genomen hebben. Het is ons eerste project in 

Schalkwijk.  

Het feestje zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart van 14.00 tot (uiterlijk) 16.00 uur in cultureel centrum 

de Wiese in Schalkwijk. Het adres is De Wiese 2, 3998 MD te Schalkwijk.  

Er zullen korte speeches zijn, koffie en thee, 

een culinaire verassing en wie weet nog 

meer!  

We verrichten daarna een symbolische 

openingshandeling, en proosten op het 

welslagen van dit project.  Ook mensen die 

meer over onze zonneprojecten willen weten 

zijn welkom om zich informeel te laten 

voorlichten.  Hopelijk tot dan,  Erik van de 

Giessen Secretaris Opgewekt Houten 

 

Dank je wel Juliëtte voor het doorgeven van de pen.  

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Wilbert van Schaik geboren en opgegroeid  

in  Tull en’t Waal, op boerderij “Geerestein” Waalseweg 85. Toen mijn broer de boerderij overnam 

hebben mijn ouders een huis naast de boerderij gebouwd voor de oude dag. Zij hebben daar ongeveer 

14 jaar in gewoond voordat zij i.v.m. gezondheidsproblemen naar een aanleunwoning in Houten 

verhuisden. Vanaf dat moment zijn mijn vrouw Willeke en ik in Tull en ’t Waal gaan wonen op de 

Waalseweg 83a, inmiddels al 29 jaar. Wij hebben ons werkende leven alle twee in de gezondheidszorg 

gewerkt. Willeke als docent in ik als ambulanceverpleegkundige, nu beide met pensioen. 

Daarnaast geef ik al jaren reanimatietrainingen in Schalkwijk en Tull en ’t Waal, ik hoop dit met Juliëtte 

te blijven doen maar wel met een andere opzet. Het is nu professioneler, met certificaten omdat de 

kandidaten, als ze dit willen, als burgerhulpverlener ingezet kunnen gaan worden.  

Zie ook de site van veilig Houten www.veilighouten.nl/cursus  

mailto:Gjwindhorst54@gmail.com
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Ik probeer ook nog wat aan sport te doen zoals racefietsen en in de winter schaatsen. Dit jaar hebben 

we eigenlijk geen winter gehad en met hoge temperaturen schaats ik niet zo graag, ik heb dus deze 

winter veel gefietst. Als je iemand tegenkomt met een Berner Sennenhond is de kans groot dat ik dat 

ben. 

Ik geef de pen door aan Jurrie de Vos. Hij kan wat aanvullende informatie geven over de stand van zaken 

wat betreft realisatie van AED’s binnen onze dorpen. Tevens is hij een groot natuurliefhebber. 

 

Drugsafval in mestputten aan de Provincialeweg in Schalkwijk 

Medio januari vond een controle plaats na klachten over erge stank en vermoedens van illegale 

activiteiten op een aantal plekken in Schalkwijk. Toen bleek dat sprake was van milieuovertredingen en 

illegale bebouwing en bewoning.  De stankoverlast rondom de locatie aan de Provincialeweg blijkt nu 

het gevolg van gedumpt drugsafval in de mestputten bij het pand.  

Geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden 

Uit voorzorg is het terrein afgezet voor publiek en zijn de mestputten afgesloten. Zo kan de 

verontreiniging niet groter worden door er stoffen bij te storten of er mest uit te halen. Uit metingen 

blijkt dat op 20 meter van de mestputten geen schadelijke stoffen in de lucht zijn te vinden. De GGD 

zegt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor direct omwonenden. 

Verder onderzoek 

Op dit moment onderzoekt de gemeente of de verontreinigde mest is uitgereden op het land. Op basis 

van onderzoek naar de mesttransporten door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en 

het moment dat de stankoverlast ontstond, wordt die kans klein ingeschat. Daarnaast onderzoekt de 

gemeente met een zogeheten ‘snuffeldrones’ of er schadelijke afvalstoffen in de lucht zitten. 

Onacceptabel 

De putten met verontreinigde mest moeten zo snel mogelijk leeg en worden schoongemaakt. Wat eerst 

mest was, is nu namelijk gevaarlijk afval geworden. En dat kan schade toebrengen aan milieu, mensen 

en dieren. De gemeente vindt het onacceptabel dat er drugsafval wordt gedumpt in mestkelders. De 

gemeente onderzoekt nu hoe zij dit het beste juridisch en financieel kan aanpakken. 

De strafrechtelijke onderzoeken naar de verontreinigde mestputten en naar de hennepplantage die in 

oktober jl. op dezelfde locatie aan de Provincialeweg in Schalkwijk is aangetroffen, lopen nog. 

Zie of hoor of ruik jij ook dat ergens een luchtje aan zit? meld het  bij de politie of 

anoniem 08007000   https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/  

 

Wist u dat… 
- de oudste dorpsgenoot uit Schalkwijk, Henk Baas, aanstaande dinsdag 103 jaar oud 
wordt?  
Gefeliciteerd!! 
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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 week 

Za 07/03 Wilgen knotten Lunet aan de Snel 

Di 10/03 Henk Baas 103 jaar 

Wo 11/03 Trosselochtend: Sportpunt Houten;  

Wo 11/03 Samen eten in de Wiese 

Wo 11/03 Thema avond Zonne Energie en collectieve inkoop zonnepanelen Raadszaal 
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