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Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten
Huwelijks(brandweer)bootje!
Er is een brandweerman getrouwd! Job de Wit is
samen met Thirza Herweijer afgelopen woensdag
17 augustus in het huwelijksbootje gestapt.
Voor brandweerbruiloften wordt de voormalige
Schalkwijkse Chevrolet brandweerauto (bouwjaar
1962) meestal gebruikt. Als trouwauto had Job
een antieke vrachtauto van zijn werkgever
Schevers Carrosseriebouw geregeld. Voor de
collega’s van de Brandweer reden genoeg om de
oude brandweerauto voor hun woning midden in
de wetering te leggen (vlakbij de rotonde) en
zo Job en Thirza in het zonnetje te zetten. Het
loont de moeite om even te gaan kijken en ook de
opdracht op het spandoek uit te voeren.
Vanaf deze plek nogmaals: Job & Thirza: gefeliciteerd!

Helaas geen prolongatie van de Europese titel Madison

Helaas, helaas! Schalkwijker JanWillem van Schip en Yoeri Havik zijn
hun Europese titel op de Madison
kwijt. Het Nederlandse duo kwam er
niet aan te pas op de korte piste in
München. De Duitsers, die
ongetwijfeld veel getraind hebben op
de 200 meterbaan – normaal is 250
meter – heersten van begin tot eind.
Frankrijk eindigde als tweede, het
brons was voor België. Nederland
werd zevende van de slechts negen
landen die de finish haalden.
Wat er aan de hand was met het
Nederlandse koppel? Ze misten in elk geval goede benen en de hooggespannen
verwachtingen konden alleen in het begin even worden waargemaakt toen Nederland
derde lag. Daarna kregen Havik en Van Schip verschillende malen een ronde aan de
broek. Ze scoorden uiteindelijk een schamele drie punten tegen 101 voor de ijzersterke
Roger Kluge en Theo Reinhardt. (door: Hans van Echtelt)

Trossel koffieochtend op donderdag 25 augustus
Op donderdag 25 augustus wordt, als het
weer het toelaat, de koffie geserveerd op het
terras van de Wiese. Daarnaast kan er
natuurlijk worden gekaart, gerummikupt en
gewoon gepraat worden.
Op vrijdagochtend 2 september komt onze
dorpsgenoot Annah van der Worp-Diks ons
vertellen over haar artistieke en creatieve
bezigheden. Al jaren maakt zij prachtige
werken van schilderijen tot beeldhouwwerken.
Van harte welkom op de koffieochtenden
tussen 10.00-12.00 uur in de Wiese!

Op laatste dag van deze maand: 30 plusbingo!
Frans laat ze weer rollen! Op woensdag 31 augustus is er weer 30 plusbingo
in de Wiese. Er worden zes rondes bingo gespeeld. Deelname is acht euro
per persoon. Graag gepast betalen bij binnenkomst. Om 20 uur begint de
bingo. Kom langs en doe gezellig mee.

Een leuk avondje!
Met die hitte van de afgelopen dagen, trek
je er niet zo graag midden op de dag erop
uit. Dan blijven we liever binnen. Maar de
avonden zijn heel geschikt om er even uit te
gaan. Alleen moet je dan een bestelling
hebben in de buurt. En gelukkig is die er.
Op het kasteelterrein zijn de contouren van

het kasteel weggemaaid, waardoor je nu
‘over de muren’ kunt lopen. Als je ook de
toelichting meeneemt die aan een stop bij
de ophaalbrug hangt, krijg je ook de nodige
informatie over de plek waar je staat en de
functie die die had rond 1650.
Voor de start loop je op de Tetwijkseweg voorbij de ijsbaan, die nu overigens een prachtige
bloementuin is. Dan sla je rechtsaf en loopt tot voorbij de brug. Daar vind je met bamboestokken de
start aangeven. De toelichting is gemaakt door Willy Kruijssen en hij leidt je rond. Goed voor een leuk
avondje.
Frans Hollander

Verduurzamen van je woningen via de 'Trias Energenica'
Coöperatie Duurzaam Eiland geeft de
bewoners van het Eiland van Schalkwijk
regelmatig advies over het verduurzamen
van hun woning. Daarover kun je lezen op
onze website: https://www.duurzaameiland.nl
/minder-of-geen-gas-10-tips-van-energieexpert-bert/
Het gaat om advisering over alles wat te
maken heeft met de zogenoemde “Trias
Energetica”.
De Trias Energetica kent drie stappen:
stap 1: Energie besparen (de meest duurzame stap)
De meeste duurzame stap want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.
stap 2: Gebruik duurzame energie, zoals zonne- of windenergie
stap 3: Gebruik energie van bronnen die opraken zo slim mogelijk.
Kies hierbij de minst CO2 belastende mogelijkheid.
Voor die advisering is informatie nodig betreffende de stand van zaken van de woning betreffende:
isolatie, vocht, ventilatie, glas, energievoorziening energieverbruik. Alsmede informatie over de
mogelijkheden van (alternatieve) vormen van energie: gasketels, warmtepompen, zonneboilers,
zonnepanelen enz.
CDE zoekt betrokken leden die vanuit een werkgroep kennis en ervaring willen delen over
energiezuinige ontwerpen en willen meewerken aan een optimale informatievoorziening.
Vanuit die informatievoorziening willen we onze medebewoners van het Eiland na een inventarisatie
van behoeftes en/of het beleggen van informatieavonden gericht adviseren.
Heb jij tijd en zin om enthousiast deel uit te maken van deze werkgroep? Meld je dan aan! De planning
is om in de periode september tot november 2022 drie tot vier bijeenkomsten te houden in de
avonduren. Doel is uiteindelijk om met een werkgroep van vijf tot zeven personen, vanuit ieders
deskundigheid, tot een actieplan te komen dat jij mee uit gaat voeren. We kijken naar je uit!
Bert Smit
Voorzitter Coöperatie Duurzaam Eiland U.A.
Steun ons en stimuleer je omgeving om gratis lid!
https://www.duurzaameiland.nl/contactformulier/

