
16 januari 2020 

 

Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 

 

Kerst 2022 
We raken niet uitgepraat over het kerstconcert van Muziekvereniging Caecilia op 
21 december jl. in de Schalkwijkse Michaëlkerk. De bomvolle kerk, de spectaculaire 
versiering, de verteller, de muziek, de straatkinderen, de sfeer, enzovoort, 
enzovoort. Caecilia is nog aan het bijkomen van dit geweldige project, maar over 
drie jaar gaan ze er weer vol voor, want met elkaar zo’n concert neerzetten is een 
fantastische ervaring. Op zo’n avond speel je met kippenvel, en dat is niet van de 
kou! 
Wil je dit ook eens ervaren? Dat kan! Wie nu begint en volhoudt, speelt over drie 
jaar gegarandeerd als muzikant in het volgende Caecilia-kerstconcert. Maak een goed voornemen voor 2020 – het 
kan nog - en begin met muziek maken. Neem contact op met Marjolein Kool (koolm@xs4all.nl of 030-6011201) om 
eens te overleggen wat mogelijk is, bijvoorbeeld een keer bij een repetitie komen kijken of een gratis proefles 
nemen. Jong en oud, iedereen kan nu beginnen. Als je al een instrument bespeelt ben je natuurlijk ook welkom. 
Meld je aan om nu of in 2022 de sterren van de hemel te spelen. 

Feestelijke Trossel-ochtend  
Woensdagochtend ging spreekwoordelijk ‘de vlag uit’ bij De Trossel. Het was precies 1 jaar geleden 

dat de 1ste koffieochtend werd gehouden. Er was koffie met taart, Conny Middelweerd keek als 

dorpsondersteuner terug en vooruit en Dirk Dekker, als voorzitter van De Trossel, roemde en 

benoemde met name de vrijwilligers die met elkaar samen werken aan het succes van De Trossel.  

Hij noemde ook Ted van Keulen, van wie hij voor het eerst over het bestaan 

van een dorpscoöperatie had gehoord, en las daarna een gedicht van Ted 

voor, dat u in de bijlage kunt lezen. 

Als klap op de vuurpijl kwamen er ruim 30 kleuters De Trossel feliciteren! Met 
muziekinstrumenten, een houdbare taart met 1 kaarsje, en de pop Birthday; alles wat ook 
wordt gebruikt bij de verjaardag van de kinderen. Toen werd het pas echt feestelijk 
natuurlijk, ook de bezoekers werden ingeschakeld met zingen, klappen en roepen. Tot slot 
feliciteerden de kleuters alle aanwezigen persoonlijk en werden ze getrakteerd op sap en 

cake. Kortom: een heel leuk, gezellig verjaardagsfeest!  
A.s. zondag hopen we dat nogmaals te kunnen zeggen. Dan vieren we het 1-jarig bestaan van De 
Trossel met een feestelijke middag in De Wiese. Met muziek, ’n hapje en ‘n drankje en uw 
aanwezigheid zal dat zeker lukken. 

Zaterdag 18 januari: De klokken luiden; Een klinkende start voor Actie Kerkbalans  
Op zaterdag 18 januari om 13.00 uur luiden de klokken van de H. Michaëlkerk en de 
Brinkkerk in Schalkwijk. Zo wordt letterlijk de Actie Kerkbalans ingeluid. Een actie 
om een financiële bijdrage voor de kerk op te halen. Dankzij Actie Kerkbalans 
kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke 
functie blijven vervullen. Actie Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief 

van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische 
Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de 
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grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom 
een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de 
samenleving. De actieperiode loopt van 18 januari tot en met 1 februari 2020.  

Zaterdag 18 januari: Open middag Herenboeren Nieuw Bureveld 
Op 18 januari is er een open middag als onderdeel van de opstart van een 
zogenaamde Herenboeren-coöperatie. Verse groenten, zuivel en vlees van eigen 
boerderij. Tezamen met ongeveer 200 mensen ondernemen. Fijn voor de mens, 
dier en milieu. Deze middag biedt een mogelijkheid om kennis te maken met de 
mooie locatie, de leuke mensen, de kartrekkers en andere potentiële leden. De 
boerderij op de Universiteitsweg 1 in De Bilt is open van 13.00-16.00 uur. Er zijn 
drie rondes van presentaties en rondleidingen. Kom je met de auto, parkeren kan dan bij tuincentrum Ranzijn aan de 
overzijde van de Universiteitsweg. Meer informatie op YouTube, een uitzending van VPRO Tegenlicht: 'Plattelands 
Pioniers' met diverse ontwikkelingen waaronder die van de Herenboeren (https://www.npostart.nl/vpro-
tegenlicht/15-09-2019/VPWON_1298802) en een website www.herenboeren.nl. Voor andere informatie, Conny 
Weldam, conny@weldam.com 

Zondag 26 januari: Welkom op Holocaustherdenking in H. Michaëlkerk 
Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 

januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd 

bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de wens geuit in samenwerking met 

gemeenten en organisatoren van lokale herdenkingen in iedere gemeente stil te staan bij de 

Holocaustslachtoffers uit die gemeente. Wij geven daar graag gehoor aan, zeker gelet op de 

indrukwekkende gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen in Schalkwijk en Houten. 

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. De herdenking begint om 15.00 

uur. Burgemeester Gilbert Isabella houdt een toespraak en de heer Peter Hein houdt een lezing over: Schalkwijk, 19 

oktober 1943, een fataal verlopen onderduik. 

Het Klein Operakoor en de Utrechtse Oratorium Vereniging verlenen hun muzikale bijdrage met het zingen van de 
vier Mauthausenliederen van Mikis Theodorakis. Wij hopen u op 26 januari a.s. welkom te heten. De gezamenlijke 4 
en 5 mei Comités Houten en Schalkwijk.  

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. Die dag zal de kerk alleen/vooral verlicht zijn door het monument. Daarna wordt het licht in het 
monument gedoofd en verplaatst naar een andere kerk in onze gemeente.  

Maandag 27 januari: Meneer, Henk, Drikus Baas op TV 
Onze 102-jarige dorpsgenoot zal maandag 27-1-2020 van 21.30-22.30 uur SBS6 op TV te 
zien zijn. Hij figureert in het programma “100 jaar jong”. Er vinden 5 wekelijkse 
afleveringen plaats. De eerste was maandag 6 januari. De programma’s willen laten zien 
hoe mensen van over de honderd leven. Hoe het leven met zijn beperkingen toch nog 
steeds de moeite waard kan zijn. Gordon doet de interviews en gaat ook mee naar een dienst in de 
Werkhofgemeente. Er zijn opnames gemaakt in en rond het huis en er worden oude foto’s getoond. De uitzendingen 
zijn gemaakt op initiatief van John de Mol van Talpa. Hij is sponsor van het VU-onderzoek naar dementie. Meneer 
Baas doet mee aan dit onderzoek. 

Dinsdag 28 januari en later: Gratis proeflessen in Antonia’s Atelier  
In februari 2020 starten de voorjaarslessen. Voor wie een les wil meemaken, worden er in januari proeflessen 
gegeven op:  
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• Dinsdagavond 28 januari van 18.45 uur tot 21.15 uur.  
• Woensdagochtend 29 januari van 9.00 uur tot 11.30 uur.  
• Donderdagochtend 30 januari van 9.00 uur tot 11.30 uur.  

Het adres is: Lagedijk 25, Schalkwijk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@antoniasatelier.nl. Voor 
verdere informatie, zie www.antoniasatelier.nl.  

Woensdag 29 januari: 40 plus Bingo 
Woensdag 29 januari wordt in de Wiese te Schalkwijk de eerste 40 plus Bingo gehouden van 
het nieuwe jaar. Er worden zes rondes Bingo gespeeld. Deelname is zeven euro per persoon 
twee kopjes koffie en koekje inbegrepen. De Bingo begint om 20.00 uur en men wordt 
verzocht een balpen mee te brengen.  

Donderdag 30 januari: Trosselkoffieochtend; Dorpsfilm 
Na alle festiviteiten rondom Kerst, Oud en Nieuw en het 1-jarig bestaan van De Trossel is er op 
donderdagochtend 30 januari weer een ‘gewone’ koffieochtend. Hoewel ‘gewoon’ misschien ook niet 
helemaal het goede woord is, want die ochtend gaan we verder waar we waren gebleven met het 
kijken van de Dorpsfilm. Van ongeveer 10.30 en 11.30 verhuizen we naar de ‘filmzaal’ van De Wiese 
om weer een uurtje terug in de tijd te gaan. Natuurlijk bent u ook deze ochtend weer van harte 
welkom van 10.00-12.00 uur.  

Zaterdag 1 februari: Schaatsfestijn 
Dat Koning Winter op zich laat wachten betekent niet dat er niet geschaatst kan 
worden. IJsclub Vooruit gaat met de jeugd een heuse Elfstedentocht schaatsen! 
Voor meer informatie: 
https://vechtsebanen.nl/Media/SponsorpakketJeugdElfstedentocht2020.pdf 
Leden tot 14 jaar kunnen zich opgeven via mail: arievergeer@casema.nl. 
Vermeld je voorkeur voor de starttijd, 13:00 of 16:00 uur. Vermeld er ook bij of je ouders kunnen rijden. Wij 
verzorgen het inschrijven. De leden gaan gratis mee, wordt nog snel lid! Meld je dus snel aan en start je 
sponsoractie. Vertel het door aan je vriendjes en vriendinnetjes. Ouders en begeleiders hebben gratis toegang. 

Vrijdag 7 februari: Nieuws van de Platneuzen; Pronkzitting 2.0 
Dit jaar gewoon weer terug: de Pronkzitting met verhalen uit en over het dorp. Een avond 

die u niet mag missen! Misschien herkent u actuele zaken. Misschien herkent u zichzelf. 

Dicht bij huis - De Wiese - over ‘dichtbijhuis’. Gezellig ouderwets vermaak met een 

knipoog, een lach en een traan. Op 7 februari, deur open 20:00 uur. Het programma 

begint om 20:30 uur. Was u er vorig jaar bij? Dit jaar gooien we er een schepje bovenop! 

Pronkzitting 2.0: een avond die u niet mag missen! Leden kunnen hun (gratis) kaart reserveren via 

pronkzitting2.0@gmail.com. Niet leden kunnen hun kaart online bestellen op: 
www.ticketkantoor.nl/shop/Pronkzitting. Ook is het voor onze leden weer mogelijk om hun kaartje voor de 
Pronkzitting of Groot Carnaval op te halen. Dit kan vrijdag 17 januari in Jonkheer de Ram van 18:30 tot 20:30 u.  

Donderdag 13 februari: Duurzaam Eiland van Schalkwijk  
De gemeente Houten wil in 2040 energieneutraal zijn: alle gebruikte energie dan zelf opwekken 
(we zitten nu op krap 10%). Samen met 15 andere gemeenten in de Provincie Utrecht wordt 
gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). Het gaat om 1 tot 2 terrawatt-uur (TWh) op 
te wekken energie. Mogelijk heel wat windmolens en zonnevelden. Ook is er een streven om in 
2050 het huidige aardgas vervangen door een andere manier van verwarmen (via een nog op te 
stellen Houtens Warmteplan). Plan is om dit per wijk aan te pakken en te begeleiden.  
 
De initiatiefgroep voorziet een mogelijk beroep op het Eiland van Schalkwijk voor het plaatsen 
van windmolens en zonnevelden. Het idee is om een coöperatie op te richten om de burgerparticipatie en het 
(gedeeltelijk) lokaal eigenaarschap zo goed mogelijk te realiseren. Ook lijkt dit een manier om gesprekspartner van 
overheid en projectontwikkelaars te zijn. Wim Smit, ervaringsdeskundige en medeoprichter van een bewoners 
energiecoöperatie de Ronde Venen lichtte op 14-1-2020 toe wat hierbij komt kijken en waarmee rekening gehouden 
dient te worden. Op 13 februari is een volgende bijeenkomst gepland en hopen we de voors en tegens van een eigen 
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coöperatie te bespreken en over draagvlak, medewerking en support voor een dergelijke organisatie. Bent u 
geïnteresseerd en wilt u ook graag meepraten, laat het ons weten: energiekenopgewektEvS@gmail.com 

Zaterdag 22 februari: Workshop porselein schilderen brassica 
Workshop porselein schilderen bij Tuin Brassica op 22 februari van 13:30-15:30 uur. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij bij de workshop "Schilderen op porselein". 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 (maximaal 10) zijn de kosten 20 
tot 25 euro per persoon. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef dat door aan ons, bel Anne 
(06-29421346) of Elly (06-53748466), of mail: info@tuin-brassica.nl. 

MoesMania2020 - Culturele manifestatie ter ere van oud-dorpsgenoot J.H. Moesman 
'Moesmania Manifestatie 2020' loopt tot en met 25 mei a.s. Ook boeiend om te luisteren naar de verhalen van Philip 
Freriks en Maarten van Rossem over Joop Moesman tijdens de opening: 
https://tinyurl.com/moesmania. Het volledige programma (zie ook 
https://www.moesmania2020.art/): 

• t/m 9 maart: expositie in Stadsschouwburg Utrecht 

• 31 januari t/m 1 maart: Kunstliefde 

• 15 februari t/m 25 mei: Centraal Museum 

• 15 februari t/m 29 februari: Galerie Waterbolk (Moesman Atelier) 

• 14 maart t/m 22 maart: Kuub 
 

datum activiteit 

Za 18/1 Knotten in Schalkwijk, Schevers, Provincialeweg 40-41 
Zo 19/1 Lezing van Welmoed Vlieger, Gods Werkhof om 10:00 
Zo 19/1 De Trossel gezellige middag in De Wiese voor iedereen vanaf 15:00 
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 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 

Agenda komende weken  
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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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