
Koningsdag
woensdag 27 april 2022

11.30 u Klaverjassen met soep en een broodje na twee bomen

14.00 u Attractiepark geopend, iedereen is welkom!

15.00 u Opening door Burgemeester Gilbert Isabella en  
een optreden van Muziekvereniging Caecilia. 
Aansluitend Zingen & Swingen!

17.00 u Hapje eten (tot 19 uur) 

21.00 u Einde feest
MANIFESTATIETERREIN 
SCHALKWIJK

SUPERTOFFE ATTRACTIES!
• SWEEPER
• BUNGEE TRAMPOLINE
• ZANDBAK
• KOEKJES BAKKEN
• SCHMINKEN



HerdenkingsbijeenkomsT
woensdag 4 mei 2022

HERDENKING EN BLOEMENHULDE OORLOGSSLACHTOFFERS 
In Schalkwijk liggen op de begraafplaatsen op de Brink en bij de H. Michaëlkerk 
oorlogsslachtoffers begraven. Op 4 mei ’s middags brengen we samen met 
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en het 4 en 5 mei Comité van 
Houten een bloemenhulde aan het monument in ’t Goy en aan de oorlogsgraven  
in Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

Bij het monument en de graven leggen we kransen, worden gedichten voorgelezen 
en muziekstukken gespeeld. U bent van harte uitgenodigd om ook aanwezig te zijn 
op de verschillende plekken.
 
TIJDSCHEMA

HERDENKINGSBIJEENKOMST 
Om 19.30 uur start de herdenkingsbijeenkomst bij het Schalkwijkse Oorlogs-
monument (rotonde Jhr. Ramweg/Korte Uitweg/Kaaidijk). Deze bijeenkomst bestaat 
uit een toespraak, gedichten en muziek door respectievelijk burgemeester Gilbert 
Isabella, de kinderen van groep 8 van de St. Michielschool en muziek-vereniging 
Caecilia. Na het blazen van de Last Post volgt om precies 20 uur twee minuten stilte.
 
JAARTHEMA ‘VRIJHEID IN VERBONDENHEID’ 
Vervolgens houdt volgens gebruik een dorpsgenoot een inleiding op het jaarthema 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In 2022 luidt het thema Vrijheid in 
verbondenheid. Onze vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van de 
ander. De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is. Inwoner van Schalkwijk 
en theoloog/dichter Sytze de Vries houdt een toespraak met de titel ‘Verhalen 
sterven niet’ over de kracht van verhalen (wordt nog aangepast) Na 4 mei plaatsen 
we de tekst op de website van de Oranjevereniging. 
 
NA AFLOOP VAN DE HERDENKINGSBIJEENKOMST 
Iedereen is rond 20.30 u. van harte uitgenodigd in De Wiese voor koffie of thee.

• 14.15 u.  vertrek bij jongerencentrum Enter (Hefbrug 1, Houten)
• 14.45 u.  monument ‘t Goy (nabij Goyerbrug, hoek Goyerdijk/Nachtdijk)
• 15.15 u.  N.H. begraafplaats Schalkwijk (De Brink 10)
• 15.35 u.  R.K. begraafplaats Schalkwijk (Jhr. Ramweg 18)
• 16.00 u. N.H. begraafplaats Tull en ‘t Waal (Waalseweg 71)


