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Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten
Leve de Tour: Thom de Kruijf in het spoor van Jan Willem
van Schip
Ook in de etappe van dinsdag komt Thom de Kruijf in zijn gele
trui als eerste over de eindstreep in de Tour de Schalkwijk.
(Foto: Hans van Echtelt)
Het ziet er naar uit dat Thom de Kruijf anno 2022 hetzelfde
gaat presteren als zijn befaamde voorganger Jan Willem van
Schip. Nu nagenoeg de helft van de ritten van de Tour de
Schalkwijk gereden zijn, heeft de renner van Soos Casafina
zijn visitekaartje nadrukkelijk afgegeven. Na drie
achtereenvolgende overwinningen (tijdrit en twee etappes) lijkt de geletruidrager onaantastbaar en zal
hij komende zondag op De Brink vrijwel zeker op de hoogste tree van het podium staan. Zoals dat Jan
Willem destijds ook in deze Tour overkwam.
Het mooie van de Tour de Schalkwijk is overigens dat het applaus voor Thom de Kruijf even hard is als
voor de renners die als laatsten een half uur na de winnaar over de streep komen van de Jonkheer
Ramweg. Dus Bente Vernooij (de jongste uit het rennersveld) en mijn debuterende buurjongen Wout
Schipper krijgen eveneens een staande ovatie wanneer ze moeizaam de eindstreep passeren. En
vervolgens uitgeteld in de armen van de charmante verzorgsters vallen.
En na afloop deelt speaker Joost Geerdes tal van prijzen uit. Eerst natuurlijk bloemen voor de drager
van de gele trui, daarnaast ook aandacht voor Fenna ven Dijk die als beste meisje de roze trui draagt.
En voor de koploper in het jongerenklassement, witte truidrager Rinse Copier. Daarnaast zijn er
ijstaarten voor pechvogels, zoals voor de onfortuinlijke renner die een dag eerder tijdens het zwemmen
bij het maken van een ‘bommetje’ met zijn kin op de rand van het bassin belandde.
De komende dagen gaan we zien of Thom de belofte gaat waarmaken en in het spoor van eerdere
‘dubbele winnaars’ als Jan Willem van Schip, Henry Vermeulen en Herman Winkel van start tot finish
zijn daadkracht kan blijven tonen. Maar eerst gaan de 100 rennertjes vannacht gezamenlijk slapen bij
de familie Middelweerd op de Provincialeweg die het stokje heeft overgenomen van de familie Van
Bennekom voor de jaarlijkse dorps-logeerpartij.
Volgende week koffieochtend op Fort Honswijk
Eerder dit jaar was Fort Honswijk het thema op een van de koffieochtenden.
Volgende week vrijdag 22 juli organiseert De Trossel een zomerse
koffieochtend, met lichte lunch, op het fort. De zomerse temperaturen lijken
aan te houden dus het kan een prachtige ochtend worden.
Het vertrek naar het fort is 22 juli om 10.00 uur vanaf de Wiese en iedereen
die met eigen vervoer komt is rond die tijd ook van harte welkom op het fort. U
kunt zich nog aanmelden via de Trosseltelefoon 06 2982 0055.
Sleutelbos verloren
Oeps. Waarschijnlijk op vrijdag 1 juli, ergens op de Lagedijk van de brug van Van
Schaik t/m de school ben ik een sleutelbos verloren met o.a. een autosleutel. Als u
een sleutelbos heeft gevonden dan heel graag een bericht naar de Schalkwijkse
Berichten. Zij weten van wie de sleutelbos is.
Vast heel hartelijk dank!

Bril gevonden
Circa 2 weken geleden hebben we deze bril op straat gevonden, bij
ons voor de deur. Deze bril wacht op zijn/haar eigenaar en ligt op het
groene kastje bij ons hek, Korte Uitweg 6.

Buurttoernooi: Gevonden voorwerpen
Na het buurttoernooi zijn er spullen blijven liggen. Herken je
iets wat van jouw is?
Het is op te halen op Provincialeweg 23. Wat niet opgehaald
wordt gaat weg.

De vlag mag uit
Slagen voor je schoolexamen betekent feestelijk de Nederlandse vlag uit met een
tas eraan. Voor allerlei doelen vlaggen we. Bram Bosshardt aan de Lekdijk vlagt
periodiek de regenboogvlag als teken van zijn mening over de maatschappelijke
inclusiviteit van personen. Thijs van Miltenburg aan de Waalseweg vlagt de
omgekeerde Nederlandse vlag als teken van zijn verzet tegen de stikstofplannen.
Bij mij thuis de geel-blauwe vlag als teken van mijn afkeer tegen de strijd in de
Oekraïne. Of de fier wapperende vlag van de Tour de Schalkwijk.
Waar de vlag uithangt kun je aanbellen en informeren naar de achtergrond van
vreugde, afkeer of lotsverbondenheid met de groep waar je voor vlagt.
Openlijk voor je mening uitkomen geldt blijkbaar niet voor iedereen. Vorige week kwam een groep van
ca. 20 jonge mannen samen op het fort aan de Waalse Wetering. Met prinsenvlaggen (oranje-witblauw) en spandoeken om hun ongerustheid te verkondigen dat bij ongewijzigd beleid de zuivere
Nederlander zou uitsterven. Ze noemen zich “geuzenbond” (zie internet). Het staat hen vrij hun
standpunt te verkondigen. Ongepast vind ik dat elk zich met gezichtsbedekking onherkenbaar heeft
gemaakt. Hierover heb ze aangesproken. Hun reactie was dat ze bang waren voor represaille
maatregelen op werk of studie als ze herkenbaar in beeld zouden komen in combinatie met hun
gedachtengoed.
Laffaards zijn het heb ik gezegd. Niet vanwege hun overtuiging maar vanwege het feit dat ze
onherkenbaar waren. Je mening vrij kunnen verkondigen is een groot goed. Door je onherkenbaar te
maken doe je daar ernstig afbreuk aan.
Jurrie de Vos (Waalsewetering@casema.nl)
Een vrolijk stemmende tour door Schalkwijk
Voor een ‘buurt’ is het groot, Schalkwijk, voor een dorp ook trouwens. Uitgestrekt, extensief bebouwd.
Geen plek om een warmtenet neer te leggen dat alle huizen verwarmt. Schalkwijk vraagt om andere
oplossingen.
Sinds 1 juli werk ik, tot het einde van het jaar, voor rekening van de gemeente Houten. Mijn opdracht is
de lokale energie-initiatieven te ondersteunen. Bert Smit (Coöperatie Duurzaam Eiland) boodt aan mij
Schalkwijk te laten zien.
Het Dijkhuis
De ontvangst in het Dijkhuis bij Paul Bijleveld is indrukwekkend. Vele
kubieke meters gestolde geschiedenis, zicht op de dijk, rondom begroeiing.
Maar hoe krijg je zo’n Rijksmonument warm in de winter? Het Dijkhuis blijkt
niet het enige gebouw op leeftijd en van flinke omvang. Bert neemt mij mee
langs een reeks grotere en kleinere boerderijen, torens en andere opstallen.
We fietsen, hoewel ik fietsloos arriveerde. Geen nood, de fiets van zijn
vrouw wordt makkelijk uitgeleend. Zo krijg ik een betere indruk van het
ommeland dan vanachter een autoruit.
Een woonhuis op leeftijd
Bij Monica en Wladimir zien we een van de eerste voorbeelden
van een woonhuis op leeftijd in de polder dat prima zonder gas
kan. Bepaald geen turnkey project. Een warmtepompboiler is
gecombineerd met een warmteboiler en er pasten niet voldoende
zonnepanelen op het dak om zelfvoorzienend te worden. Met een
creatieve oplossing in de tuin, fijn als je de ruimte hebt, zijn in
totaal meer dan 30 panelen geïnstalleerd. Zo is het een

gemiddeld (door het jaar heen) energie neutrale woning
geworden. Met advies en hulp van een vriend uit de buurt is deze
constellatie tot stand gekomen.
Een monumentale boerderij
Dat het niet altijd zo simpel is, blijkt als we iets verderop een
monumentale boerderij bezoeken. Niet intensief bewoond maar
daarom niet minder fris als de dagen korter worden. Het
energieneutraal maken van deze woning kost tonnen.
Vooropgesteld dat die middelen voorhanden zijn, hoe zinvol is het
zoveel geld in een oude woning te steken? Het woord business
case dringt zich op. Enigszins oneerbiedig in zo’n prachtig oud
pand. Goed als je persoonlijk advies krijgt en kan overleggen in
een geval als dit. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.
Een opgewekt uitje
Terwijl we het rondje over het eiland vervolgen, blijkt Bert van nogal wat panden te weten welke
maatregelen al getroffen zijn om van het gas af te komen of in ieder geval van de zonnewarmte gebruik
te maken. Sommige woningen zijn van binnen geïsoleerd, andere juist van buiten. Er zijn diverse
redenen om voor het een of het ander te kiezen. Zeker is dat het steeds weer maatwerk is. En daar
mag Schalkwijk zich verheugen in een aantal kundige en ervaren specialisten die bereid zijn veel tijd te
besteden aan de verduurzaming.
De flora, het water, de vogels, de vergezichten, het maakt een rondje Schalkwijk tot een opgewekt uitje.
Ik begrijp de zorg voor de tentakels van de omgeving die in al die natuur een vruchtbare bodem zien
voor opwek van energie voor de verdichte stedelijke omgeving. Schalkwijk, blijf alert.
Saskia Müller, Coördinator Energietransitie burgerinitiatieven gemeente Houten.

