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Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten 

Last-minute plekje gezocht voor een aantal dozen…  
Afgelopen maanden heb ik in het Gemaalhuisje op de Pullenhof mogen wonen. Het is een heel bijzondere tijd 
geweest en zoals afgesproken en ook kloppend, ga ik weer verder morgen, op 31 januari. Ik heb een fijn logeeradres 
voor de komende anderhalve maand, maar geen eigen woning. Nu zoek ik voor een aantal dozen een veilig, fijn en 
mooi plekje per 31-1! Het zijn ongeveer 8 dozen met onder andere keukengerei, boeken en ook wat grote kussens 
(die laatste ook eventueel te leen). De belangrijke dingen neem ik mee naar mijn logeeradres. Ik zoek geen officiële 
opslag per se.  
 
Ik heb genoten van mijn tijd in Schalkwijk. Wat een bijzondere gemeenschap, mooie en fijne plekken! Jullie zien me 
zeker terug! Dank jullie wel. Dus mocht je een plekje hebben, dan hoor ik het heel graag vandaag of morgenochtend. 
Miriam Brummelkamp, 06 4726 6911. 

Dorpsfilm bij de Koffieochtend….. 
Helaas duurde de ‘film’ deze ochtend slechts een half uurtje. Door haperende dvd of 
apparatuur liep de voorstelling vast en er was geen beweging meer in te krijgen. Voor de 
aanwezigen was dat heel even teleurstellend maar ‘de voorstelling’ werd snel opgepakt door 
verhalen van een aantal van de aanwezigen over vroeger. Bij zo’n film komen natuurlijk 
allerlei herinneringen naar boven, een aantal daarvan werden gedeeld waardoor er behalve 
kijkgenot ook luistergenot was tijdens deze koffieochtend.  

De volgende activiteit van De Trossel (en de Platneuzen) is tijdens het 
Carnavalsweekend; op zaterdagmiddag 8 februari een ‘Ouderwetse 
Vâstelaovend’ tussen 14.30 en 17.00uur in het café van de Wiese met echte 
ouderwetse hapjes en drankjes! Van harte welkom allemaal!  

Zondag 1 februari: Finale Jeugdzaalvoetbaltoernooi 2019-2020 
Zondag 2 februari is het weer zover. De finaledag van ons zaalvoerbaltoernooi voor de 
jeugd. Dit jaar is het een speciale editie aangezien het toernooi voor de 50e keer 
gehouden wordt. Vanaf 10:30 zullen zondag de finales in de verschillende poules 
gespeeld worden. Om 11:30 is een demonstratiewedstrijd van de KABOUTERS, ofwel 
toekomstige spelers van Schalkwijk 1. Om 13:15 geven een aantal 1e generatie 
deelnemers een wervelende voetbalshow. De prijsuitreiking is om 14:30 met als 
afsluiting een zeer spectaculaire show door professioneel freestyle voetballer Guido 
van Morselaar waar een aantal spelertjes zal kunnen deelnemen. 
 
Vergeet niet om zondag lootjes te kopen om aanspraak te maken op mooie prijzen. 
Tot zondag! 



Nog maar 1 week!!! 
Zijn jullie er al klaar voor? Nog maar 1 week en dan is het carnaval, dan is het weer tijd om je verkleedkleren uit de 

kast te halen. Komen jullie naar één van onze feesten !? 

▪ Pronkzitting: Leden kunnen hun (gratis) kaartje reserveren via 

pronkzitting2.0@gmail.com of door te bellen naar 06 1230 1787. Niet-leden kunnen 

hun kaart online bestellen op: www.ticketkantoor.nl/shop/Pronkzitting 

▪ Ouderwetse Vâstelaovend: Mocht u deze middag graag willen komen, maar slecht ter 

been zijn, dan kunt u gebruik maken van de vervoersdienst van De Trossel. Bel: 06 5590 

6573   

▪ Groot carnaval: Leden kunnen hun kaart 's avonds aan de deur ophalen. Niet-leden 

kunnen hun kaart online kopen op: www.ticketkantoor.nl/shop/Grootcarnaval2020 

▪ Optocht: Wil je meerijden met onze optocht? Dan kan je je nog opgeven tot 1 februari. Doe dit op: 

www.cvdeplatneuzen.nl/optocht-info 

▪ Ziekenbezoek: Mocht u nog iemand weten die een bezoekje van onze Prins wel kan waarderen geef dit dan door 

aan adjudant Ricardo. Bel: 06 5363 1147. 

 

Het hele programma kunt u vinden in ons vernieuwde carnavalsboekje of op www.cvdeplatneuzen.nl  

Woensdag 5 februari: Inloopavond ‘Grip op je duurzame huis’ + markt met aanbieders 
Je wilt graag aan de slag met het verduurzamen van je woning, maar hoe pak je dat aan? Hoe kom je aan informatie 
en waar begin je met isoleren van je woning? Drie Houtense energieambassadeurs van EnergieRijk Houten nemen je 
mee door deze vragen aan de hand van drie onderwerpen die te maken hebben met het verduurzamen en isoleren 
van Houtense woningen uit de jaren 1970-1980-1990.  

1. Hoe maak ik een energieplan voor mijn huis? De 1e stap: een energieplan maken voor je huis. Roelof 
Boersma helpt je op weg met de benodigde ingrediënten. Wat is je doel? Welke maatregelen vereist dit en 
hoe hangen deze samen? 

2. Wat vertelt de warmtescan? Inzichten uit de praktijk van het warmtescanteam. Jessica Veen bespreekt een 
veel voorkomend warmtelek bij Houtense huizen van vóór 2000.  

3. Isolatie: waar begin ik? Het isoleren van je huis. Frans Versteeg geeft je inzicht in hoe een 70-er, 80-er of 90-
er jaren woning te verduurzamen.  

Inloop met markt vanaf 19.30; start programma 20:00 uur. Op de markt 
aanbieders van isolatiemaatregelen, CV-Optimalisatieteam, 
warmtescanteam, info over EnergieBespaarlening en EnergieBespaarCafé. 
Alle inwoners van de gemeente Houten zijn welkom op 5 februari in het gemeentehuis. Meer informatie via 
www.energierijkhouten.nl. 

Woensdag 12 februari: Eten in De Wiese  
De Zonnebloem en de Werkgroep Senioren Schalkwijk organiseren 12 februari weer Eten in de Wiese. Zoals altijd 
gaat de bar open om 17.00 uur en de zaal om 17.30 uur. Voorafgaand aan het diner zal een drankje worden 
aangeboden. Voor extra drankjes zijn geldig blijvende munten bij de toegang te koop. Kosten voor het diner zijn 
€12,00. Opgeven kan t/m donderdag 6 februari bij: Dineke van Bemmel tel. 06-13440730 of 
dinekevanbemmel@casema.nl en Dinie de Boer tel 6011658 of rudiebo@casema.nl. En iedereen is van harte 
welkom. 

Zondag 16 februari: Open tuinen in Schalkwijk 
De eerste bloembolletjes steken hun kopjes alweer boven de grond. En al zou je het nog niet zeggen, het 
voorjaar is toch in aantocht. Daarom organiseren drie Schalkwijkse tuinen op 16 februari de eerste ‘Open-
tuinendag’ van het nieuwe jaar. Als het niet meer te streng gaat winteren zijn in alle tuinen al diverse 
voorjaarsbloeiers te bewonderen, er zijn dan zeker sneeuwklokjes en helleborussen in bloei. De tuinen zijn 
open op zondag 16 februari tussen 12:00 en 16:00 uur. Toegang is gratis.  
 
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. Bij Tuin Brassica worden op ouderwets ijzer Schalkwijkse 
wafels gebakken voor bij de koffie.  
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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. 

Voedselschuur Eiland van Schalkwijk: fruitsap-pers komt naar Schalkwijk 
Schalkwijk en Tull en ’t Waal zijn vanouds fruitdorpen. Ook nu nog hebben veel mensen 
wel een of meer (oude) fruitbomen in de tuin staan. Wat te doen met al die oogst? Om te 
zorgen dat het fruit van particulieren een goede bestemming krijgt, halen we op 3 
oktober dit jaar een echte fruitsap-pers naar Schalkwijk. Op die dag kan ongeveer 5000 kg 
fruit geperst worden tot sap in pakken van 3 en 5 liter. Dus heb je eigen fruit (appels, 
peren, maar zachtfruit, stoofperen kunnen ook) en wil je daarvan graag je eigen sap laten 
persen? Geef dan nu alvast bij ons aan, dat je interesse hebt. We hebben van de Onderlinge Verzekeringen ook nog 
een leuke bijdrage gekregen voor dit project, waardoor je nog een paar cent per liter korting krijgt ook! 
 
We gaan er een feestelijke dag van maken op 3 oktober. We zoeken daarvoor nog mensen die het leuk zouden 
vinden om dit gebeuren mee te helpen organiseren. Leuk? Geef je dan op bij Anne (06-29421346) of via 
info@voedselschuur.nl. Voor meer informatie, zie www.voedselschuur.nl.  

Wie verrassen we met een CDA-Valentijnstaart?  
U kent ze vast: mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een club of vereniging of mensen 
die altijd voor anderen klaar staan met raad en daad. Onze samenleving kan niet zonder deze 
actieve mede-inwoners. Jaarlijks zet het CDA Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal een 
aantal van deze mensen in het zonnetje middels een smakelijke traktatie. Zo ook dit jaar weer op 
en rond 14 februari, Valentijnsdag.  
 
Kent u iemand of een groep vrijwilligers die u erg waardeert, meldt deze dan vóór 8 februari a.s. 
aan. Dan wordt Valentijnsdag een bijzondere dag! Graag uw suggesties mailen aan: 
valentijn@cdahouten.nl. Zet daar uw eigen persoonsgegevens bij en die van de persoon of personen waarvan u 
vindt dat deze een traktatie verdienen. Hierbij graag een korte omschrijving van de reden/motivatie. De inzender 
hoort altijd of zijn/haar verzoek is gehonoreerd en wanneer de taart wordt uitgedeeld. Voor meer info: 
marianaanen@cdahouten.nl of 06 1637 3594. 

Wist u dat… 
• Wist u dat in de kerkdienst van CV De Platneuzen op zondag het Sabrakoor komt zingen? En 

dat al voor de 25ste keer!  

• Wist u dat CV De Platneuzen dit jaar een kleurwedstrijd heeft voor de kinderen van 0 t/m 
12 jaar. De uitleg hiervan vindt u in het voorwoord van ons carnavalsboekje. De kleurplaat 
is achterin het boekje te vinden of bij de Spar. De kleurplaten kunnen ingeleverd worden bij 
de Spar of op Kloostergaarde 1. Doe mee en win een prijs!  

datum activiteit 

Zo 1/2 Finale Jeugdzaalvoetbaltoernooi 2019-2020 in de Sporthal vanaf 10:30 
Wo 5/2 Inloopavond ‘Grip op je duurzame huis’, vanaf 19:30 Gemeentehuis Houten 
Vr 7/2 Pronkzitting 2.0 in De Wiese vanaf 20:00 uur 
Za 8/2 Rommelpotten van 9:00-12:00 uur 
Za 8/2 Ouderwetse Vâstelaovend 
Za 8/2 Groot carnaval 
Zo 9/2 Optocht van CV De Platneuzen 
Wo 12/2 Eten in De Wiese, vanaf 17:00 uur 
Zo 16/2 Open tuinen in Schalkwijk, van 12:00 – 16:00 uur 
Za 22/2 Workshop porselein schilderen Brassica van 13:30-15:30 uur 

Agenda komende weken  
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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. 
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