
12 maart 2020 

 

Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 
 

Het is niet anders, ook deze berichten gaan deels over: Corona-maatregelen 

Daarom:   
De voorstellingen van  14 en 15 maart door Toneelgroep Swalbe gaan helaas niet door 
I.v.m. de landelijke maatregels mbt het Corona virus, heeft LTO alle activiteiten geannuleerd! 
U zult nog even moeten wachten op een avondje lachen over Goossen en Moossen in dozen. 
 

De kaartsoos aanstaande dinsdagmiddag 17 maart in de Wiese gaat niet door 
vanwege het corona-preventiebeleid.  
 
De feestelijke ingebruikneming van de zonnepanelen van de Kloostergaarde in de 
Wiese op 20 maart in de middag gaat niet door. 
 
Het Kleurrijke concert van de fanfare op 21 maart in de Wiese gaat niet door  
 
 In verband met het coronavirus gaat de 40 plus Bingo van woensdag 25 maart NIET 
door. Informatie F.H.v.d.Berg. 



Van verdere afzeggingen houden we u op de hoogte. Lees verder voor leuk nieuws! 
 

Airpods hoes gevonden 

Dinsdag 3 maart ter hoogte van de velden tussen 18.00 en 18.15 uur. De eigenaar kan zich melden bij  

Jacqueline 0640677159 

 

Schalkwijkse blikvangers 
Op 21 maart is het weer Landelijke Opschoondag. Op het Eiland van Schalkwijk doen we 
natuurlijk weer mee. We verzamelen om 13 uur bij Jonkheer Ramweg 1 en krijgen daar 
de noodzakelijke materialen zoals hesjes, prikkers en zakken.  
Kunnen we weer op jullie rekenen? Fijn als je dat even laat weten: 06-12549458 Anton 
en Corina Geelen. (Gaat vooralsnog door, want in de buitenlucht) 
 

Wilgen knotten op Lunet a/d Snel in schalkwijk Rectificatie datum 

Zaterdag 14 maart 2020 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. 

 

Samen eten in de Wiese, om vast in je agenda te schrijven: 

Woensdag 8 april  
Woensdag 13 mei 
Woensdag 10 juni  
Woensdag 8 juli  
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Vindt het gouden ei op fort WKU. 
Op maandag 13 april (tweede Paasdag ) is er weer eieren zoeken op het fort voor 
kinderen t/m 10 jaar. 
Aanvang 11.00 uur. Kosten € 3.-- per kind incl. limonade.   
Wie het Gouden Ei vindt wacht een leuke verrassing.   
Opgeven via de mail met naam van het kind en leeftijd naar: fortrina@ziggo.nl   
Fort WKU Lange Uitweg 42A Tull en 'tWaal. 
  

Wil je graag voetballen bij een jeugdteam van VV Schalkwijk? 

Dan is het belangrijk om je aan te melden voor 1 mei a.s. om verzekerd te zijn van een plekje in een 

jeugdteam. Het aanmeldformulier is te vinden op de website van www.vvschalkwijk.nl 

En te deponeren in de brievenbus van; Vincent Kuik, De Groes 40, Schalkwijk   

Weet je het nog niet zeker? Kom proefdraaien en gezellig mee trainen.  

Je mag 3x mee trainen en dan beslissen of je wel/niet komt voetballen. 

 Wil je mee trainen? 

Geef je op bij; Ronald Vernooij (06) 30 49 78 28 of Marco van den Heiligenberg (06) 48 42 58 87 

 Wil je liever stoppen met voetballen? 

Afmelden via mail bij;  vincentkuik@ziggo.nl 

Belangrijk! Doe dit vóór 1 mei a.s. i.v.m. het doorlopen van de contributie.  

Hartelijke groeten vanuit het Jeugdbestuur van VV Schalkwijk 

 

Voedselschuur Eiland van Schalkwijk: 7 april bijeenkomst voor moestuinders 

Een tijdje geleden hebben we jullie verteld over het initiatief Voedselschuur Eiland van Schalkwijk, 

waarin we lokaal produceren en consumeren van voedsel willen bevorderen. Er zijn inmiddels zo’n 70 

mensen die hier op de een of andere manier aan bij willen dragen en op de hoogte willen blijven. Er zijn 

wat ontwikkelingen te vertellen: 

 We zijn geselecteerd als veelbelovend lokaal initiatief en krijgen een half jaar personele 

ondersteuning van Rosa Lucassen vanuit de provincie Utrecht 

 We zijn een Facebook pagina gestart, volg ons daarop “Voedselschuur Eiland van Schalkwijk”.  

Meer informatie op onze website: www.voedselschuur.nl 

We gaan nu verder met een volgend idee: de oprichting van een moestuingroep. Heb je zelf een 

moestuin, of werk je mee in een moestuin van een ander of wil je dat gaan doen, dan kun je hierbij 

aansluiten. Op 7 april organiseren we een bijeenkomst voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. 

Wij denken aan de volgende activiteiten van deze groep: kennis en ervaringen uitwisselen, zaai- en 

pootgoed ruilen/delen, gezamenlijke inkoop van zaad en 

pootgoed, dierlijke mest ophalen en verdelen, bij elkaar in de 

tuin kijken en gezellig bij elkaar buurten, overtollige oogst via de 

Voedselschuur een goede bestemming geven. En wellicht in de 

toekomst lezingen bezoeken/organiseren, excursies etc. Het is 

niet onze gedachte om een groep op te zetten die regelmatig bij 

elkaar komt voor overleg, maar eerder een groep waarvan de 

leden elkaar (leren) kennen en een beroep op elkaar kunnen 

doen. Wil je hierover meedenken en –praten, meld je dan aan 

voor de avond op 7 april, 19:30 in het tuinhuis van Brassica, De Griend 1. Heb je wel belangstelling voor 
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deze groep maar ben je niet in staat aanwezig te zijn, dan horen we dat ook graag. Mail naar 

info@voedselschuur.nl of bel Elly: 06-53748466.  

Ook gaan we op 3 oktober een appelpersdag organiseren, met een leuk oogstfeest. Heb je zelf appels en 

peren die je graag zou willen laten persen die dag, geef dat dan vast aan ons door. En lijkt het je leuk om 

deze dag mee te organiseren, hartstikke fijn! Dat horen we dan ook graag. 

 

Een echte schets van (oud-dorpsgenoot en surrealist) J.H. Moesman voor thuis aan de 

muur? 

Geïnteresseerden kunnen hiervoor bij Kunstuitleen 

Utrecht (St. Jacobsstraat 251) terecht. 

Sinds afgelopen maandag wordt daar een aantal 

tekeningen (w.o. een zelfportret) van Joop Moesman 

verkocht. Deze zijn via zijn erven voor verkoop 

beschikbaar gesteld. Naast twee kalligrafieën zijn er 

potloodtekeningen en een ingekleurd zelfportret. 

Utrecht staat dit jaar met 'Moesmania 2020' in het teken 

van J.H. Moesman. Op diverse plekken is er aandacht 

voor deze beroemde oud-dorpsgenoot en kunstschilder 

die in 1988 in Schalkwijk overleed en daar - op eigen verzoek - op het kerkhof van de H. Michaëlkerk 

begraven werd. De expositie 'De tranen van Eros - Moesman, surrealisme en de seksen' die momenteel 

in het Centraal Museum in Utrecht gehouden wordt, duurt tot 24 mei a.s. (zie 

ook http://www.tinyurl.com/agenda-schalkwijkseberichten ) 

Vanwege Moesmania 2020 heeft Kunstuitleen Utrecht een hoekje ingericht als eerbetoon aan 

Moesman. Op een klein houten bankje liggen enkele tekeningen van hem. De naaktportretten moeten 

180 euro opbrengen. Het zelfportret van Moesman 300 euro. Daarnaast zijn er nog enkele kalligrafieën 

voor 30 euro te koop. Moesman was naast schilder ook 

kalligraaf en ontwierp in 1975 het lettertype 'Petronius'. 

De twee kalligrafieën zijn in dit lettertype geschreven.  

https://www.behance.net/gallery/476586/Petronius-

typeface 

 

Bouwen in Schalkwijk  

In Schalkwijk is behoefte aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Volgens de structuurvisie (uit 

2011) mag er beperkt gebouwd worden buiten de rode contour daar waar het de natuur, recreatie, 

landbouw en kwaliteit van het eiland versterkt en bouw voor eigen bewoners is. Bouwen aan de Lekdijk 

wordt hiermee gelegitimeerd, hoewel er dure huizen komen voor niet-Schalkwijkers. En dan is er het 

plan voor de perenboomgaard in de kern van het dorp. Tien insprekers op het rondetafelgesprek in het 

Lucashuis stelden kritische vragen aan de gemeente. Zij waren niet tegen woningbouw maar wilden dat 

niet op deze plek. Zonder uitzondering droegen ze ideeën aan om het groen te sparen, de plannen beter 

in te passen in het dorpse karakter of ergens anders te bouwen. Er zijn grote zorgen over de 

waterberging, verkeersafvoer, ecologie en biodiversiteit. Ook lijkt de geplande bouw niet te voldoen aan 

de eigen woningbehoefte van Schalkwijk . De grote driehoek richting kanaal wordt als een veel betere 

locatie gezien dan de perenboomgaard. Het plan voor de Lekdijk laat zien dat er buiten de rode contour 

gebouwd kan worden als de politieke wil er is. 
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Hoe willen we dat Schalkwijk er over twintig jaar uitziet? Waar blijft een integrale toekomstvisie voor 

het dorp? Beslissen Schalkwijkers zelf over hun toekomst of laten we het over aan ‘de markt’ ? 

Binnenkort begint de groep “houd de perenboomgaard groen” een actie om medestanders te werven. 

Zie: www.perenboomgaardschalkwijk.nl Antoine de Haan 

 

Lente Bokkentocht 

Op zondag 19 april vindt van 12.00 tot 20.00 uur de Lente Bokkentocht 

plaats. Met een stempelkaart ter waarde van € 22,50 kan iedereen bij de 

deelnemende café’s/restaurants terecht voor een bokbiertje én 

versnapering. Iedere locatie schenkt een ander bokbiertje. Speciaal voor 

deze gelegenheid schenkt ’t Wapen een exclusief Odijks Lente Bokbiertje. 

De andere Bokbierpunten zijn: Mango’s Café (Houten) en Grand 

Café/Bistro Heren van Houten, ’t Wapen van Bunnik, Jonkheer De Ram 

(Schalkwijk) en Café Ome Ko (Wijk bij Duurstede).De tocht kunt u 

afleggen met fiets of scooter, maar er rijdt ook een ‘BOKKENTOCHT-BUS’. 

Voor € 5,- wordt u naar de verschillende locaties gebracht. Vergeet alleen 

niet de tijd: met de laatste stop is het natuurlijk de bedoeling dat u weer 

terug bent bij uw startpunt van de dag. De 

stempelkaarten/deelnamebewijzen zijn nu te koop bij ieder organiserend café/restaurant. Wilt u wel 

mee, maar lust u geen bokbier, dan mag u natuurlijk ook kiezen voor een gewoon biertje, frisdrank, 

koffie of thee. De Lente Bokkentocht is dit keer in combinatie met livemuziek! 

 
Veel animo voor bewegen tijdens de Trosselkoffieochtend 
Hoewel de koffieochtend niet erg druk bezocht werd was de animo voor bewegen er wel. 2 Personen 
van Sportpunt Houten kwamen informatie delen over de opzet om bewegen, in de breedste zin van het 
woord, voor 50-plussers te organiseren in Schalkwijk. Er werd geïnventariseerd waarvoor belangstelling 
is. Zij gaan daarmee aan de slag, en in overleg met bestaande verenigingen of initiatieven wordt 
gekeken hoe e.e.a. vorm zou kunnen krijgen. De behoefte blijkt breed te zijn; van samen fietsen tot 
yoga. U begrijpt dat het belangrijk om ook van andere 50-plussers te horen voor welke vorm van 
bewegen belangstelling is, zodat er een goede indruk is over welke vorm van bewegen ook 
bestaansrecht zou kunnen hebben. U wordt dan ook vriendelijk gevraagd uw wensen/belangstelling 
door te geven via de Trosseltelefoon: 06 29820055 of via een mail aan de dorpsondersteuners: 
dorpsondersteuners@trossel.nl . De volgende koffieochtend is op donderdagochtend 26 maart; dan is 
er weer een ouderwetse spelletjesochtend!   
 

Wie voert deze week de pen?  

Jurrie de Vos is mijn naam. Een voornaam waar ik al veel schrijf en 

spraakvariaties van heb zien langskomen. Ik woon vanaf 1977 met 

mijn echtgenote in de fortwachterswoning van het Werk aan de 

Waalse Wetering. Een fantastische woonomgeving in het 

buitengebied met de “ Domtoren in de achtertuin” en daarmee 

dus alle faciliteiten feitelijk binnen fietsbereik. De Waalseweg waar 

ik aan woon is dan wel afgesloten voor doorgaand verkeer, maar 

wat mij betreft mag iedere bewoner van het eiland van Schalkwijk 

er gewoon rijden. Als de snelheid maar beperkt is. Het leven heeft ons hier veel vreugde en geluk 
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gebracht. Wij hebben twee dochters die inmiddels al langer het huis uit zijn, dan dat ze er gewoond 

hebben. De een woont midden in Amsterdam de ander in Nieuwegein. Zij hebben het leven ook weer 

doorgegeven met als resultaat 3 kleinkinderen, die hier iedere week een dag zijn. Mijn ouders wonen in 

een verzorgingstehuis in mijn geboortestad Leiden. Ze zijn 97 en 92 krijgen een uitstekende zorg en 

hebben nog steeds zin in het bestaan. Ik heb 40 jaar in diverse functies op verschillende plaatsen 

gewerkt bij Staatsbosbeheer en ben 5 jaar geleden op eigen initiatief gestopt met werken. 

Komende  maand krijg ik mijn eerste pensioen en AOW. Ik beleef veel plezier aan mijn tuin, waar we 

nagenoeg het jaarrond uit eten en voorts klus ik graag. Wat betreft vrijwilligerswerk, ben ik actief in 

diverse landelijke en lokale organisaties. Ik kom daar in één van de volgende Schalkwijkse Berichten op 

terug, voorzover de redactie daar ruimte voor geeft. Een ding wil ik nu al wel  noemen en dat is dat ik 

vanaf het begin in Tull en ‘t Waal oud papier ophaal voor OPA. De directeur van dat bedrijf Marjan 

Grapperhaus woont in Schalkwijk. Maar zij doet meer dan dat. Haar levensverhaal de volgende keer. 

 

 

 
 

 

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 14/03  Wilgen knotten Lunet aan de Snel 9.30 

Vr 20/03 Klaverjassen VV Schalkwijk 
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