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De Trossel steunt op vrijwilligers

Zoals de stad Amsterdam steunt op palen, zo steunt De Trossel op zijn vrijwilligers. Zonder de
palen zou de stad afglijden in het moeras. Zonder vrijwilligers zou De Trossel als een plumpudding in elkaar storten. Maar gelukkig beschikken we in Schalkwijk over veel vrijwilligers.
En die bepalen het succes van De Trossel. Zijn er mensen nodig om koffie te schenken tijdens
de koffie-ochtend: altijd zijn er voldoende vrijwilligers bereid om te komen. Onlangs moest
een vrijwilliger op het laatste moment afzeggen. De volgende van de lijst werd gebeld. Die
moest even in de agenda kijken, maar toen die leeg was, twijfelde ze geen moment. “Natuurlijk kom ik dan.” Soms vragen vrijwilligers wel eens wanneer ze weer aan de beurt zijn voor
het koffieschenken. Zo gezellig vinden ook zij het.
Maar De Trossel heeft niet alleen koffie-schenkers. Onlangs zei een vrijwilliger van de groep
Administratie dat hij het zo jammer vond dat door de Corona-maatregelen zijn plan om mensen te helpen met hun belastingaangifte niet kon doorgaan.
Ook de wandelgroep ondervindt nadelen van de Corona-crisis. Hoe wandel je met een groepje
dat een even groot groepje aan begeleiders nodig heeft op anderhalve meter afstand van
elkaar?
De vervoerservice heeft minder te doen bij minder activiteiten. Maar ook voor deze groep
komt nog wel eens een vraag binnen bij Johan Vernooij. Het kost hem nauwelijks moeite
iemand te vinden die wel even wil rijden.
De dorpsondersteuners coördineren de activiteiten. Maar zij moeten mensen vinden die
willen meewerken om een vraag te beantwoorden of een probleem tot een oplossing te
brengen. Het lukt hun tot nu toe wonderwel en eigenlijk zonder problemen. Willen zij een
kaartje rondsturen onder de bewoners van Schalkwijk? Genoeg vrijwilligers om de kaartjes
te schrijven en te bezorgen. Is er iemand die om hulp vraagt bij een klusje? Er is altijd een
vrijwilliger die het klaart.
De Trossel draait als een tierelier. Dank zij de grote voorraad aan vrijwilligers.

Koffieochtenden in tijden van Corona
Sinds woensdag 22 juli hebben we weer wekelijks de koffie-ochtenden kunnen houden.
Wat was het leuk om elkaar allemaal weer te
zien. Op 1,5 meter afstand leek het op een
hernieuwde kennismaking; wat een tijd had
iedereen achter de rug. Het werd een gezellige ochtend met een versgebakken koekje
door Brassica bij de koffie en afsluitend werd
er een glaasje geschonken en geproost op
elkaar…

Sindsdien is er wekelijks weer een koffie-ochtend geweest. Doordat er nog niet gekaart mag
worden en er nog geen spelletjes mogen worden gespeeld, zijn de dorpsondersteuners op
zoek gegaan naar andere mogelijkheden en dat is goed gelukt.
Het programma heeft bestaan uit o.a. de film Een eeuw bruidsparen in Schalkwijk met Wim
van den Heuvel, de dorpsfilm, Marjolein Kool kwam op de koffie om te vertellen over haar
schrijverschap en Jan Vrerink heeft verteld over bijen en het imkerschap. Op donderdagochtend 27 augustus werden fragmenten vertoond van cabaretiers uit vroegere jaren zoals Toon
Hermans, Piet Bambergen, René van Vooren en Wim Sonneveld.
De komende koffieochtenden zullen we vaker filmpjes vertonen; van oude series bijvoorbeeld
maar ook over informatieve onderwerpen. Daarnaast proberen we sprekers uit te nodigen die
ons meer kunnen vertellen over speciale onderwerpen.
Zonder uitzondering zijn de koffie-ochtenden gezellig en iedereen die komt is blij er weer
even uit te kunnen, even iets nieuws en het nieuws te horen en natuurlijk om elkaar ook
moed in te spreken als het even iets minder goed gaat. Mooie ochtenden voor de gasten en
gastvrouwen/gastheren.
Gelukkig kunnen we komende maanden ook nog over de grote zaal van de Wiese beschikken,
wel op soms wisselende dagen maar daarover leest u elders in deze Trosseltips.

Marjolein Kool op de koffie

Tijdens de koffie-ochtend van 13 augustus 2020 vertelde Marjolein Kool over haar
schrijverschap. Ze schrijft gedichten, die
zijn uitgebracht in twee boekjes [Autowrak
en opklapbed en Python in de plantenbak].
Daarnaast schreef ze samen met Drs. P
boeken over wiskunde en poëzie [Wis- en
natuurlyriek] en schreef ze verhandelingen
over rekenen [Rekenen is leuker dan/als je
denkt en Alledaags rekenen]. Ook vertaalde
ze boeken. Ze heeft een schrijfzaam leven.
Tijdens de presentatie maakte Marjolein gebruik van een PowerPoint-presentatie, die je vindt
op de website van De Trossel.

Jan Vrerink op de
koffie

Hij had zijn complete imkersuitrusting bij
zich: een kap om zijn hoofd te beschermen
tegen bijensteken, een pijp om de beestjes te verdoven tijdens de werkzaamheden.
Want ja, als wij de honing uit de bijenraten
oogsten, dan stelen we in wezen het voedsel
voor de winter van het bijenvolk en dat vinden de diertjes niet leuk. Jan, die zelf imker

is en zijn kasten heeft staan in Tull en ‘t Waal vertelde tijdens de koffie-ochtend van vrijdag
21 augustus 2020 boeiend over het hele proces van het bijenhouden. Over de rol van bijen
in het hele ecosysteem en over de manier waarop bijen communiceren met elkaar. Jan wist
de zaal gedurende lange tijd te boeien. Het is prachtig te horen hoe vernuftig het systeem
van de bijen functioneert.

Komende koffie-ochtenden

Bij het hervatten na de strenge Corona-maatregelen is het schema van de Trosselkoffie-ochtenden veranderd. We drinken nu koffie op donderdag- of vrijdagochtend, in de grote zaal en
op 1,5 meter afstand. Bij de planning voor de komende maanden blijkt dat de grote zaal op
een aantal van die dagen al is gereserveerd voor andere gebruikers.
Dit maakt dat er in het komend half jaar soms moet worden afgeweken van ons afwisselende
dagenschema.
Bijna iedere week wordt Trosselnieuws gebracht in de Schalkwijkse berichten. Daar zullen ook
de datums en het programma van de koffie-ochtenden blijven verschijnen. Maar misschien is
het fijn om de geplande datums alvast op de kalender te noteren? Hier een overzicht:
Voorlopige planning Trossel koffie-ochtenden
Donderdag 3 september 2020: koffie met wafels
Niet in de week van 10-11 september 2020
Donderdag 17 september 2020
Vrijdag 25 september 2020
Donderdag 1 oktober 2020
Donderdag 8 oktober 2020
Vrijdag 16 oktober 2020
Donderdag 22 oktober 2020
Donderdag 29 oktober 2020
Donderdag 5 november 2020
Vrijdag 13 november 2020
Donderdag 19 november 2020
Vrijdag 27 november 2020
Donderdag 3 december 2020
Donderdag 10 december 2020
Vrijdag 18 december 2020
Donderdag 24 december 2020
Donderdag 31 december 2020
Natuurlijk kunnen er altijd onverwachte omstandigheden zijn waardoor de ruimte niet beschikbaar is. Als dit niet meer gecommuniceerd kan worden via de Schalkwijkse berichten
krijgen de vaste bezoekers van de koffie-ochtend hierover dan persoonlijk bericht. Misschien
maken we er zelfs een telefooncirkel voor.
Als u maar af en toe de koffie-ochtend bezoekt, kunt u natuurlijk ook opgenomen worden op
die lijst. Geef dan, bij gelegenheid, uw telefoonnummer en/of e-mailadres door aan een van
de dorpsondersteuners. Wij zorgen er voor.

Kleine moeite, groot geluk (13)

Een alleenstaande oudere heer kan, vanwege Parkinson, de werkzaamheden in zijn tuin niet
meer zelf uitvoeren. Op het moment dat hij De Trossel belde was hij al een paar keer in de
tuin gevallen. Na eerst poolshoogte te hebben genomen met de dorpsondersteuner zijn twee
vrijwilligers samen aan de slag gegaan. In twee avonden hebben ze de ruimte rondom het
huis weer onkruidvrij gemaakt en in een grote border een en ander gereorganiseerd’ Voor de
vrijwilligers een ‘kleine moeite’ maar voor de eigenaar van de tuin echt een ‘groot geluk’.

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

In het vorige nummer van TrosselTips hadden we een drietal lijstjes met favorieten. Het
waren de favorieten van de drie dorpsondersteuners. Alleen er stond niet bij wie welk lijst
had gemaakt. Is Marian de zoetekauw die liever chocola heeft dan een bamischijf of een
bitterbal? Stelt Conny Utrecht boven Overijssel en Noord-Holland? Vindt Marian de Brink een
mooier plekje dan het Markenburgerpad of de Uiterwaarden langs de Lek? De lievelingskleur
is niet echt onderscheidend: ze vinden alle
drie blauw de mooiste kleur. Het was aan
u om uit te maken wie welk lijstje heeft
gemaakt.
Blijkbaar was het geen gemakkelijke opgave, want er kwamen niet veel inzendingen.
Mogelijk is ook een niet-werkende link in de
Tips daar de oorzaak van, maar nadat in de
Schalkwijkse Berichten een goede link was
geplaatst, stroomden de inzendingen ook
niet binnen. Maar de inzendingen die binnenkwamen hadden het allemaal goed.
A = Marian van den Hoogen
B = Conny Middelweerd
C = Marian van der Ven
De winnaar van de prijs is geworden Peter den Hartog, Kloostergaarde 27 te Schalkwijk. Hij
heeft zijn prijs, een puzzel van 1000 stukjes, inmiddels ontvangen.
Wie de lijstjes nog eens terug wil lezen, kan die vinden op de website van de Trossel.

Geen/wel wafels

Het was zo’n goed idee. Er was geen Brinkmarkt dit jaar en er waren dus ook geen wafels gebakken. En toen waren er in augustus
ineens twee redenen om wafels te bakken:
1: Wafels zijn lekker, mensen kopen ze graag
en de bakkers maken ze graag; 2: we wilden
geld inzamelen voor een duo-fiets. Twee
redenen dus om wafels te bakken en te verkopen op zaterdag 29 augustus 2020, goed
gepland zo’n zaterdag aan het eind van de
zomer. Maar helaas, het weer gooide roet
in het eten. Eind augustus vertoonde meer
herfst- dan nazomerweer en de organisatoren zagen er geen heil in in de stromende regen
wafels uit te venten.
Er is één troost: op de koffie-ochtend van 3 september 2020 zal een kleine groep vrijwilligers
een kleine stapel wafels bakken. Als de wafels tenminste de kans krijgen om tot een stapel
uit te groeien.
Over de duo-fiets meer in de volgende TrosseTips.

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 wat foto’s

