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Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse berichten
140	jaar	oud	hekwerk	naar	oud-ijzerboer?
Neen, gelukkig niet. Het 140-jarige oude hek voor het Lucashuis was aan een
opknapbeurt toe. Maar soms kun je uit kostenoverwegingen beter een nieuw hek
kopen en het oude naar de oud-ijzerboer brengen. Na wikken en wegen hebben de
parochianen gekozen om het hekwerk in ere te herstellen. Kosten (de professionele
restauratie smid) noch moeite (veel vrijwilligersuren) worden gespaard om de
omgeving van kerk, kerkplein en Lucashuis zijn historische aanblik te laten
behouden. Voor de restauratie moet het hekwerk compleet gedemonteerd worden.
Dat geeft ons de kans om enkele historische fouten te herstellen, die in de loop van
de jaren zijn gemaakt. Gelukkig had Mans Vulto, jaren geleden, bij het maken van
het parkeerpleintje het overbodige deel van het hek in zijn schuur opgeslagen.
Daardoor kunnen we nu, de niet meer te repareren gedeeltes, vervangen. Het hek zal
er eind maart weer in alle ‘glorie’ staan. 

Sportnieuws
Robin de Kruijf na de prijsuitreiking van de Ingrid Visser Award 2019, de beste
volleybalster van Nederland. En, de volleybalsters zeker van halve finale na maximale
score tegen Bulgarije! Details, zie nos.nl/l/2317841.
En nog meer Schalkwijks sprotnieuws, Jan-Willem van Schip eindigt tweede in
Zesdaagse van Rotterdam. Voor details, zie rtvu.nl/s/2006363/

Woensdag	15	januari	–	1	jaar	Trossel-koffieochtenden
Aanstaande woensdag wordt een feestelijke koffieochtend! We vieren het 1-jarig
bestaan natuurlijk met koffie en taart, het Trossel-bestuur zal aanwezig zijn, de
kleuters van school komen een liedje voor ons zingen en wij trakteren hen ook op
limonade met wat lekkers. Het kan bijna niet anders of het wordt een leuke ochtend
met een terug- en vooruitblik. Wanner u vervoer wilt kunt u Johan Vernooij bellen: 06
55906573.

Zaterdag	18	januari	-	KnoMen	in	Schalkwijk
Op zaterdag 18 januari 2020 gaat de knotgroep van de Milieuwerkgroep
Houten wilgen knotten achter carrosseriebedrijf Schevers,
Provincialeweg 40-41 in Schalkwijk. Hier staat een flink aantal wilgen
tussen de werkplaats en een brede sloot die aan een knotbeurt toe zijn.
Vrijwilligers mogen hout meenemen. De overblijvende takken worden
gestapeld en later verwerkt. Het terrein is goed begaanbaar; omdat
de wilgen aan de rand van de sloot staan worden stevige laarzen
aangeraden. Voor meer informatie: coördinator knotgroep Houten, Jaap ten Boer, 06-10.715.867, email: 
j.tenboer@kpnmail.nl. Ter hoogte van Provincialeweg nr. 40-41 (carrosseriebedrijf Schevers) wordt met 
borden de P-plaatsen aangegeven. 

Historisch	demonteren	door	
Arie	en	Kees
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Zondag	19	januari	-	Lezing	van	Welmoed	Vlieger
Op zondagochtend 19 januari om 10:00 uur geeft Welmoed Vlieger in Gods
Werkhof een lezing op zoek naar het antwoord op de vraag: Waar laat God zich
vinden? Ze bestudeerde hiervoor Meister Eckhart (1260-1328). Deze Dominicaanse
monnik, theoloog en filosoof biedt daar een mystiek èn origineel antwoord op: ‘in
de grond van onze eigen ziel’. Details, zie www.werkhofgemeenschap.nl   
Welmoed Vlieger (1976) studeerde Wetenschap van Godsdienst &
Levensbeschouwing en Wijsbegeerte. Zij werkt aan een proefschrift over
innerlijkheid en politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is daarnaast columniste bij dagblad 
Trouw.

Zondag	19	januari	-	1	jaar	De	Trossel	–	Samen	vieren	in	De	Wiese
We willen het 1-jarige jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Naast de feestelijke koffieochtend wordt er voor alle dorpsgenoten, bezoekers,
vrijwilligers en belangstellenden op zondag 19 januari van 15.00-18.00 uur een
feestelijke activiteit in de Wiese georganiseerd. Onder het genot van een hapje en
drankje kijken we terug op het jaar en is er tijd voor muziek! Zangeres Jolanda van
den Berghe zal deze bijeenkomst extra feestelijk maken. Jolanda heeft een
uitgebreid repertoire: van levenslied tot dansmuziek, dus we kunnen luisteren, meezingen, en misschien 
zelfs een dansje wagen! De toegang is gratis. 

Zondag	26	januari	-	Herdenking	Holocaustslachtoffers
Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Het Nationaal Comité 4
en 5 mei heeft de wens geuit om 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. De herdenking
vindt plaats in de H. Michaëlkerk. 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. 

Zondag	26	januari	-	Hardlopen	voor	RUN	FOR	KIKA
Op zondag 26 januari is er een speciale winterrun georganiseerd door Kika in Utrecht. Samen met Peter van 
Wijngaarden loop ik, Jantine Zumbrink, deze run, voor de strijd tegen Kinderkanker. In gedachten met 
Annelot, het overleden dochtertje van onze vrienden, lopen wij de 10 kilometer! Voor Kika kun je 
sponsorgeld werven om meer onderzoek te financieren. Daarnaast lopen wij ook voor het Prinses Maxima 
Ziekenhuis (PMC). De dochter van onze vrienden heeft hier geruime tijd geleden. Het was heel bijzonder 
om te zien hoe de gehele afdeling met de zieke kinderen omgaat. Uiteraard kunt u zelf ook mee lopen. En 
supporters langs de lijn zijn ook van harte welkom; wees welkom op 26 januari rond 16.00 uur is de start!
Wilt ons steunen? Kijk dan op sponsoring KIKA: www.runforkika.nl/jantine-zumbrink-winterrun-2020.

Nieuws	van	de	Platneuzen
Inmiddels zijn wij alweer aan het aftellen voor carnaval. We zijn druk bezig met
de voorbereidingen. Navolgend alvast wat belangrijke informatie!
Vrijdag	7	februari	-	Platneuzen:	PronkziNng	2

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. 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.   
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Zaterdag	8	februari	-	Platneuzen:	Ouderwetse	Vâstelaovend

Natuurlijk weten wij wel dat de ‘Vâstelaovend’ de dinsdag voor Aswoensdag is! Eigenwijs als wij zijn, 
vieren wij ‘Vâstelaovend’ echter op de zaterdagmiddag. Dit doen wij samen met ‘De ‘Trossel’ waarbij we 
ervoor zorgen, dat het een echte ‘Vâstelaovend’ wordt. We gaan gezellig kaarten en/of rummikuppen. We 
hebben bowl én Oud-Hollandse wafels. We zorgen voor lekkere hapjes en drankjes als ‘boerenjongens en 
advocaat’. U kunt genieten van een licht programma met als hoogtepunt het bezoek van Prins Baswana de 
Eerste met zijn gevolg. We starten om 14.30 uur. U kunt vanaf 14.00 uur al een plaatsje uitzoeken. Om 17.00
uur is het uit met de pret en hopen we dat u kunt terugkijken op een gezellige middag!
Mocht u slecht ter been zijn, kunt u gebruik maken van de vervoersdienst van de ‘De Trossel’. 
Telefoonnummer: 06 55906573.
Platneuzen:	Groot	carnaval	met	de	Partyfriex

Vanaf heden kunt u uw kaart kopen voor Groot carnaval met de Partyfriex op:
www.ticketkantoor.nl/shop/Grootcarnaval2020
Voor leden komt een mogelijkheid om hun kaart op te halen. Hou hiervoor onze
Facebook pagina in de gaten.
Zondag	9	februari	-	Platneuzen:	Optocht

Vanaf nu is het mogelijk om je op te geven voor onze mooie carnavalsoptocht op
zondag 9 februari. Dit kan via onze website www.cvdeplatneuzen.nl/optocht-info.
Opgeven kan tot uiterlijk 1 februari 2020.
Wij zijn voor onze optocht nog op zoek naar enkele verkeersregelaars. Want zonder
jullie hulp kan onze optocht niet van start gaan. Voor meer informatie neem contact
op via optochtschalkwijk@outlook.com

Naailes	en	Lenerles
We starten in week 7 (10 t/m 16 februari), de lessen worden om de week gegeven, zodat je in de 
tussenliggende tijd thuis verder kan werken aan je project. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich opgeven voor
de tienerles. Voor meer info stuur je een mail naar info@antoniasatelier.nl of kijk op de website 
www.antoniasatelier.nl. Ga de uitdaging aan en geef je op, er gaat een creatieve wereld voor je open. Je bent 
welkom!

Eiland	haiku	ontvangt	de	50	ste
In 2020	is	nog	maar	pas	begonnen	of	de	eiland	haiku	jury,	bestaande	uit	Marike	Leeuwenkamp,	Loethe	Olthuis,	
Marja	Oosterman	en	Christel	van	Vliet,	ontvingen	de	50ste	eiland	haiku.	Een eiland haiku bestaat uit drie regels 
van beurtelings 5-7-5 lettergrepen en wordt gekenmerkt door de terloopse eenvoud
van een heldere waarneming.

waterlinieleed 
breedbekkikkerbilletjes
Hollandse nieuwe

Een haiku hoeft wonderlijk genoeg niet te rijmen en wordt toch tot de gedichten gerekend. Ongerijmd en 
dichterlijk tegelijk, net als het eiland van Schalkwijk dat kwetsbaar en prachtig ingesloten ligt tussen de 
Vinex locaties Nieuwegein, Houten en Wijk bij Duurstede en de stad Utrecht. Meedoen met de eiland haiku 
wedstrijd kan nog tot en met 20 maart. Maak kans op een plaats langs het Dichtpad naast “het geheim van 
man en paard” en stuur jouw eiland haiku naar beeldmakers@planet.nl

NominaLe	voor	Sportploeg	van	het	jaar
Tessel is met haar team van Stardance, de Dance Power-groep, eerste
geworden bij de special olympics en nu genomineerd als Sportploeg van
het jaar. Daar zijn we héél trots op!!! Je kan op ze stemmen via:
houtensnieuws.nl/pagina/stemformulier-sportgala-houten-323238 . 

Maatschappelijke	stage	bij	de	Trossel
Als je leerling bent op de middelbare school dan wordt van je verwacht dat je een maatschappelijke stage 
doet. De stage biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de samenleving door er een vrijwillige 
bijdrage aan te leveren. Mocht jij je maatschappelijke stage nog moeten doen, dan kun je daarvoor ook de 
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Trossel benaderen. Wij vinden het leuk om je kennis te laten maken met onze
dorpscoöperatie en jij kunt een steentje bijdragen. Elke twee weken wordt er een
koffieochtend in de Wiese georganiseerd waarbij we je hulp en gezelschap kunnen
gebruiken. Je kunt helpen bij het klaarzetten van spullen, koffie en thee delen en
meedoen met de activiteiten die plaatsvinden. Verder hebben we voor komend jaar nog
andere activiteiten voor dorpsgenoten in petto die leuk zijn voor jouw stage. Mocht je
belangstelling hebben, neem dan contact op met de dorpsondersteuners. 
dorpsondersteuners@detrossel.nl. Tel: 06 29820055.

Agenda	komende	weken
datum activiteit
Wo 15/1 De Trossel 1-jarig bestaan van de koffieochtenden met koffie en taart
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
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Vr 7/2 Pronkzitting 2.0 in De Wiese vanaf 20:00
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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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