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Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 

 

Winnaar dart toernooi 
In een bomvolle voetbalkantine van de v.v. Schalkwijk heeft Ron v.d. Linden uit ‘t Goy het jaarlijkse oudejaarstoenooi 

gewonnen. De uiteindelijke finale ging tussen Ronald Hommelberg uit Schalkwijk en Ron v.d. Linden uit ’t Goy, een 

echte dorpenstrijd. De spanning in de kantine was te snijden. Uiteindelijk was Ron de uiteindelijke winnaar. Met hen 

hadden alle deelnemers en supporters een fantastische avond en sloot de v.v. Schalkwijk het jaar af met een zeer 

geslaagd evenement. 

Van en voor dorpsgenoten tijdens kerst een succes! 
De kersttijd is voorbij en het nieuwe jaar 2020 is begonnen. Wij hopen dat het voor 

iedereen een mooi jaar inluidt vol voorspoed en gezondheid! Dat wensten wij ook 

hen die vóór de kerst een kerstpakket ontvingen als blijk van hartelijke onderlinge 

betrokkenheid. Werkgroep PCI/Caritas bracht in totaal 33, door dorpsgenoten 

geschonken pakketten rond bij mensen die om verschillende redenen een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. Zij die wij spraken reageerden zeer verrast en enthousiast 

op dit mooie gebaar. Dank voor uw gulle gaven en de mooie samenwerking met 

Isaäc van de Spar! 

Weet ook de werkgroep PCI/Caritas door het jaar heen te vinden. Wij zijn namelijk 

altijd bereid om mee te denken en te ondersteunen bij grote en kleine noden. 

Hartelijke groet, Kees Appelhof, Cora Gerritsen en Christine Grotenbreg. Email: 

schalkwijk.pci@pj23.nl of telefoon: 06-40285997. 

Trosselkoffieochtend op 2 januari; een mooi begin! 
De Trosselkoffieochtend van donderdagochtend was een mooi begin van het nieuwe jaar. Zoals beloofd met koffie 

en Prouweltjes, bubbels met en zonder alcohol en een prachtig verhaal! Ada Smit vertelde, gedreven en met 

inlevingsvermogen, een verhaal uit het oude Rusland. Over de ambtenaar Akaki Akkijevic en zijn versleten winterjas, 

de deskundige maar vaak dronken kleermaker die uiteindelijk na veel gekonkel een nieuwe jas voor hem maakte met 

een kraag van kattenbont… Uiteindelijk liep het verhaal toch niet zo goed af maar iedereen heeft genoten; van het 

verhaal en de vertelling door Ada.  

Op de volgende koffieochtend wordt het 1-jarig bestaan van de Trossel gevierd. Natuurlijk is er dan taart bij de koffie 

en zullen we kort terugkijken op het achterliggende jaar. Op zondagmiddag 19 januari zullen we dit met ‘iedereen’ 

nogmaals, maar dan met nog meer feestelijkheid en muziek, vieren in de Wiese tussen 15.00-18.00uur. Zet deze 

datum in uw agenda! 

Ingrid Visser Awards voor Robin de Kruijf 
Robin de Kruijf krijgt als beste volleybalster de Ingrid Visser Award 2019. De uitreiking is op dinsdag 7 januari tijdens 

het olympisch kwalificatietoernooi na de wedstrijd van de Volleybaldames tegen Azerbeidzjan. Voor verdere details, 

zie www.volleybal.nl en www.rtvutrecht.nl.  

mailto:schalkwijk.pci@pj23.nl


Proefles in Antonia’s Atelier 
In februari 2020 starten de voorjaarslessen. Voor wie een les mee wilt maken, worden er in januari proeflessen 

gegeven op de volgende datums: 

• Dinsdagavond 14 en 28 januari van 18.45 uur tot 21.15 uur. 

• Woensdagochtend 15 en 29 januari van 9.00 uur tot 11.30 uur. 

• Donderdagochtend 16 en 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. 

MoesMania2020 - Culturele manifestatie ter ere van (oud-dorpsgenoot) J.H. Moesman 
In het Centraal Museum is vanaf half februari een grote tentoonstelling te zien 

over (oud-dorpsgenoot) Joop Moesman (1909-1988), de enige, officieel erkende 

Nederlandse surrealist. 'De tranen van Eros: Moesman, Surrealisme en de 

Seksen' toont naast werken van Moesman, werken van internationale 

tijdgenoten (Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst) en vrouwelijke 

surrealisten. De tentoonstelling is te zien van 15 februari t/m 24 mei 2020. 

Wist u dat… 
… de Nieuwe Hollandse Waterlinie met zijn forten, vestingen en sluizen op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco staat? 

… er tien jaar lang aan de officiële aanvraag gewerkt is? 

… deze uit een 2,5 kilo zwaar boek van 2.500 pagina's bestaat en nu ter 

beoordeling in Parijs ligt? 

… in juli duidelijk wordt of de Nieuwe Hollandse Waterlinie de beschermende 

status van Unesco daadwerkelijk krijgt? 

 

datum activiteit 

Za 4/1 Nieuwjaarsbijeenkomst Tull en ’t Waal ’t Gebouw vanaf 20:00 

Zo 5/1 V.V. Schalkwijk Nieuwjaarsvolleybaltoernooi in de sporthal vanaf 10:30 

Wo 8/1 Samen eten in De Wiese 

Wo 15/1 De Trossel 1-jarig bestaan van de koffieochtenden met koffie en taart 

Zo 19/1 De Trossel gezellige middag in De Wiese voor iedereen vanaf 15:00 

Vr 7/2 Pronkzitting 2.0 in De Wiese vanaf 20:00 

  

 

 

 

Klik hier voor de meest recente agenda 

 
 

Agenda komende weken  
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  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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