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Weer koffie-ochtenden

Nu de voorschriften m.b.t. Corona weer iets zijn versoepeld worden de koffie-ochtenden van
De Trossel hervat! We starten op woensdag 22 juli met een gezellige koffie op 1,5 meter in de
grote zaal, natuurlijk met wat lekkers om te vieren dat we weer wat meer kunnen gaan doen.
Tussen 10.00 en 12.00 uur is iedereen van harte welkom. Helaas mag er nog niet gekaart
of andere spellen gespeeld worden. Dat geldt ook voor het kaarten op dinsdagmiddag. Maar
daar hebben we iets op bedacht; Tijdens de vakantieperiode zal er iedere week een koffie-ochtend zijn, afwisselend op donderdag en vrijdagochtend, natuurlijk ook op 1,5 meter
afstand, in de grote zaal of bij mooi weer op het terras. Op die ochtenden gaan we ook
activiteiten ‘op afstand’ organiseren. Denk daarbij aan een film of een spreker. In de vakantieperiode drinken we iedere week koffie en wel op: donderdag 30 juli, vrijdag 7 augustus,
donderdag 13 augustus, vrijdag 21 augustus, donderdag 27 augustus.
Omdat ook het personenvervoer wat ruimer wordt genomen (vanaf 1 juli kunt u in de auto
zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen) kunt u ook weer gebruik maken van de vervoersdienst van De Trossel.
Neem contact op met Johan Vernooy: 06-55906573 of j.a.vernooij@hetnet.nl.

Kleine moeite, groot geluk (12)

Door omstandigheden was iemand blijven zitten met een bouwpakket van een kastje. Degene
die het in elkaar zou zetten kon nu even niet komen. Doordat een van de dorpsondersteuners
‘toevallig’ contact had werd dit probleem snel opgelost. Een van de vrijwilligers heeft het
kastje de volgende dag in elkaar gezet; kleine moeite, groot geluk.

Gedicht

Van Bets van Amerongen kregen we een gedicht dat zij wel geschikt vindt voor De TrosselTips. We drukken het graag af:
Mijn geheugen is als een vergiet,
Wat ik gisteren at, dat weet ik niet.
Maar wat niet door die gaatjes ging,
Staat vast in mijn herinnering.
Mijn vader, moeder en mijn jeugd,
Daar denk ik vaak aan terug met vreugd.
Dat is toch veel belangrijker dat te weten,
Wat ik gisteren heb gegeten?

De Trossel bij Omroep Houten.

Woensdagmiddag 8 juli is Marian van der Ven geïnterviewd voor Omroep Houten. Als dorpsondersteuner legde ze uit hoe de Dorpscoöperatie in Schalkwijk
is opgezet en welke activiteiten er normaliter worden georganiseerd. De functie van het zoeken van vrijwilligers bij vragen waar dat van toepassing is werd
wat uitgelicht. De Trossel heeft ongeveer 125 vrijwilligers in haar bestand, dus
eigenlijk is overal wel iemand voor te vinden. Als dat niet het geval is kunnen natuurlijk ook
andere Schalkwijkers, die gespecialiseerd zijn, worden gevraagd. Afgesproken is om nog eens
terug te komen op de gang van zaken bij De Trossel.

Dorpsvernieuwingsprijs

Met de tweejaarlijkse Dorpsvernieuwingsprijs stimuleert de LVKK, de Landelijke Vereniging
voor Kleine Kernen, bewoners zelf initiatieven te nemen die een wezenlijke bijdrage leveren
aan de leefbaarheid van hun dorp of regio. De winnaar dingt mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo bieden we een nationaal en internationaal platform waar de initiatieven
zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld.
Kandidaat zijn dorpen die werken aan initiatieven die de leefbaarheid voor nu en op de
lange termijn vergroten. Bewonersparticipatie en burgerinitiatieven zijn hier geen papieren
beleidskreten - de inzendingen maken zichtbaar wat bewoners zelf kunnen en willen. De
Dorpsvernieuwingsprijs richt zich op initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid, getuigen
van visie op langere termijn, innovatief zijn,
of bijdragen aan een groter netwerk met
bovendorpse belangen. In 2017 won het
Drentse Witteveen, in 2019 won het Brabantse Esbeek.
De Trossel had Schalkwijk graag voorgedragen
voor de Dorpsvernieuwingsprijs van 2021.
Maar de website meldt: Normaal gesproken
zou eind van dit jaar de aanmelding starten
voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2021. Maar
in verband met Corona liggen prioriteiten bij
dorpen anders. Besloten is de Dorpsvernieuwingsprijs voorlopig uit te stellen. Ook de Europese Dorpsvernieuwingsprijs is tot nader order
uitgesteld.
En dus wachten we nog even met onze aanmelding.

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 Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal
vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen.

Prijsvraag: Ken uw dorpsondersteuners
We hebben de drie dorpsondersteuners een vragenlijst voorgelegd. Daarop noemen ze een
aantal favoriete zaken.
We hebben ze naast elkaar gezet. Aan u de vraag: welke naam hoort bij welke lijst?
Wat is jouw favoriete…

A

B

C

…kleur?

Blauw

Blauw

Blauw

…automerk?

Renault

Heb ik niet als ik maar
van a naar b kom

Citroën

…schrijver?

Simone vd Vlugt

Rolf en Cilla Börjlind

Patricia Cornwall

…tijdschrift?

Libelle

Weinig tijd voor maar
Happinez vind ik wel leuk

…plek in Schalkwijk?

Uiterwaarden langs de
Lek

Marckenburghse pad

Brink

…tv-programma?

Engelse detectives

Expeditie Robinson

-

…voetballer?

Ik geef niets om voetbal

van Gobbel

-

…boek?

Nu ben ik de 7 zussen
aan het lezen

Geheim leven - Carla de
Jong

Het allermooiste van
vroeger ‘Tot waar zal ik
je brengen’ van Anton
Koolhaas

…radiozender?

Radio Midden Nederland

538

Radio 1

…snack?

Bitterbal

Chocola

Bamischijf

…vakantieland?

Nederland

Griekenland

Griekenland

…vervoermiddel?

Fiets, maar ik rijd meestal Favoriet is wandelen
met de auto

Auto

…provincie?

Utrecht

Overijssel

…museum?

Dijkmagazijn, dorpsmuse- Rijksmuseum Amsterdam
um Schalkwijk

De Fundatie

…ijssmaak?

Vanille

Pecan Caramel

Bosvruchten

…plaat / cd?

Niet echt een favoriete,
maar ik zing graag samen
kinderliedjes

Ik heb een Spottify-lijst, Herman van Veen
luister geen platen of cd’s

…schilder?

Vincent van Gogh

Monet

Toorop

…supermarkt?

Spar

Hoogvliet

De Spar

…componist?

Harry Bannink

Bach

Bach

…politicus?

Geen

De Jonge

-

Noord Holland

Vul in:
A = ………………………………………………………………………………………………
B = ………………………………………………………………………………………………
C = ………………………………………………………………………………………………
Mail uw oplossing naar info@detrossel.nl. Onder de goede inzenders verloten we een prijs.

Website

Bezoek 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 een kaartje

In deze dagen is door De Trossel weer een
kaartje bezorgd bij veel adressen in Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Deze keer staat er
een zwaluw op de kaart. Omdat één zwaluw nog geen zomer maakt zijn daarin de
woorden van het lied van Ramses Shaffy,
‘zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder’,
verwerkt. De kaart staat symbool voor het
feit dat we allemaal weer iets meer ruimte
hebben binnen de Corona-maatregelen, maar
dat we ‘er nog niet zijn’. De woorden van
Ramses Shaffy roepen op om uit het leven
te halen wat erin zit….. Met een hartelijke
groet van De Trossel.

Nog wat oude foto’s

