
TrosselTips 16
mei 2020

Kaartje van De Trossel
We leven nog steeds in Corona-tijd. Dat 
betekent ook de afgelopen maand geen 
activiteiten: geen koffie-ochtenden, geen 
sprekers, geen spelletjes, geen wandelingen 
of fietstochten, geen uitjes. Het advies van 
de overheid aan alle mensen, maar vooral 
aan oudere mensen, die het grootste risico 
lopen, is thuisblijven.

De meeste mensen houden zich netjes aan 
het advies. Maar de hele dag thuiszitten is 
ook wel saai, zeker als er nauwelijks bezoek 
komt. Om toch een beetje contact te houden 
met de inwoners van Schalkwijk en Tull en ‘t Waal bedachten de dorpsondersteuners de kaar-
tenactie. Er werd een kaart gedrukt, vrijwilligers schreven er een tekst op en bezorgden de 
kaart. Op de kaart stond een tekst als: Namens De Trossel struur ik dit kaartje als een spreek-
woordelijk ‘Hart onder de riem’ in deze tijd van Coronacrisis. Als we iets voor u kunnen doen, 
laat het ons weten, want hoewel onze mogelijkheden beperkt zijn in deze tijd, denken wij graag 
met u mee. Sterkte en vooral gezondheid gewenst in deze tijd. Hartelijke groet. 

Ruim 25 vrijwilligers hebben de dorpsondersteuners geholpen bij het schrijven en bezorgen 
van de kaartjes. Allemaal heel hartelijk bedankt daarvoor. Uit de reacties van de ontvangers 
blijkt dat deze actie erg op prijs werd gesteld.

Wat doen we in tijden van Corona?
Nu we elkaar maar weinig spreken, hebben de dorpsondersteuners andere kanalen gevonden 
om informatie over te dragen. Elke week stond in de Schalkwijkse Berichten een rubriek met 
Tips van de Trossel, vol ideeën over wat je kunt doen als je de hele dag thuis moet blijven. 
Iedereen kon daar naar eigen behoefte uit kiezen.

Zolang de strenge maatregelen van kracht zijn, kunt u iedere week nieuwe Tips verwachten. 
Wanneer u Tips heeft die u wilt delen kunnen die natuurlijk opgenomen worden bij de Tips. 
Neem contact op via de Trosseltelefoon 06 29820055 of stuur een berichtje naar dorpsonder-
steuners@detrossel.nl.



Caecilia op de Kloostergaarde
Op uitnodiging van De Trossel speelde op 
woensdagavond 15 april een groepje mu-
zikanten van Muziekvereniging Caecilia op 
het grasveld van de Kloostergaarde. Alle 
spelers maakten muziek op een saxofoon. 
Daar zijn er vier van: een sopraan, een 
alt, een tenor en een bariton. Caecilia 
had een sopraan-, twee alt-, twee tenor- 
en een baritonspeler afgevaardigd. De 
bewoners van de Kloostergaarde stonden 
bijna allemaal in hun tuintje of op het 
balkon, of gingen dansend over het gras-
veld. Het applaus na afloop gaf aan dat de bewoners het gebaar zeer hebben gewaardeerd. 
Op de website van Caecilia staat een filmpje van het optreden: www.caeciliaschalkwijk.nl

Kleine moeite, groot geluk (10)
Een koelkast bij een gezin blijkt ‘lucht te lekken’ wat maakt dat er teveel ijsvorming is. Een 
van onze vrijwilligers wordt gevraagd om ‘op afstand’ ernaar te kijken. Het rubber van de 
deur blijkt gescheurd te zijn. Bij navraag is de koelkast 4 jaar oud en blijkt de garantie 5 jaar 
te zijn. Ook groot geluk qua kosten deze keer.

Dorpsondersteuner in Corona-tijd
In deze tijd is dorpsondersteuner zijn een wel heel aparte ervaring. Toen we aan het begin 
van alle maatregelen stonden, dachten we wel extra vragen te kunnen verwachten. Maar 
niets daarvan; de afgelopen maand is er nauwelijks een beroep gedaan op de vrijwilligers van 
De Trossel.
Vreemd? Nee, prachtig! Het is waarschijnlijk zo dat er in deze periode door iedereen naar 
iedereen wordt omgekeken, kleine klusjes worden gedaan enz., voor zover dat binnen de 
mogelijkheden van de huidige leefregels allemaal plaats kan vinden natuurlijk. Graag willen 
we wel benadrukken dat de Trosseltelefoon altijd gebeld kan worden voor vragen en om te 
overleggen. Natuurlijk moet iedereen zich houden aan de afgesproken maatregelen maar het 
blijkt dat twee soms meer weten dan één.

Geen koffie-ochtenden
Nu de regering nieuwe maatregelen heeft uitgevaardigd, betekenen die dat de koffie-ochten-
den in april en mei niet door zullen gaan. De Wiese zal ook tot die datum op slot blijven, net 
als ‘t Gebouw in Tull en ‘t Waal.
Overbodig te melden dat alle plannen die er waren op de lange baan worden geschoven. 
Niets aan te doen. Sommige van die plannen zijn eigenlijk té leuk om later niet meer op te 
pakken. Bijvoorbeeld het Vrijheidsontbijt op Fort Werk aan de Korte Uitweg dat in de plan-
ning stond voor 5 mei, dat kunnen we later misschien toch een keer doen? Koffie in de Tuin 



van Jonkheer Ram, Tussen Kunst en Kitsch met Pim Wttewaal enz. Anderzijds worden er in 
deze tijd zo veel leuke initiatieven bedacht dat we daar later ook nog veel plezier van kun-
nen hebben. Kortom: Houd moed, alles komt goed. 

De Trossel
De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian 
van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55
Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl 
De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met 
de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers 
geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalk-
wijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal 
vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen. 

Website
Bekijk eens onze website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat 
doen. Er staat informatie op en er zijn foto’s te zien. Alle nummers van de TrosselTips kunt u 
er teruglezen. 
Het adres van de website is: www.detrossel.nl

Nog wat foto’s


