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De Trossel

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van
den Hoogen, Conny Middelweerd en Marian van der
Ven, De drie dorpsondersteuners zijn dit jaar heel fanatiek aan de slag gegaan. Met elkaar hebben ze besproken hoe zij de zaken gaan aanpakken. Om bereikbaar
te zijn, hebben ze een eigen telefoonnummer gekregen
en een eigen mailadres.
Ze werken vraaggestuurd, dus wie wat van hen wil,
moet bellen of mailen.

Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55
Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

Taart voor dorpsondersteuners

Het werk van de dorpsondersteuners wordt nu al hogelijk gewaardeerd. Op Valentijnsdag, 14
februari, kregen Marian, Marian en Conny van het CDA een taart aangeboden. De uitreiking
vond plaats tijdens een drukbezochte koffie-ochtend.

Ook voor Arie een
taart

Net als de dorpsondersteuners mag ook Arie van
Rooijen een taart in ontvangst nemen van de leden
van CDA-Houten. Hij krijgt de taart tijdens dezelfde
koffie-ochtend voor zijn inzet bij de oprichting van De
Trossel, maar ook voor zijn activiteiten als voorzitter
van de geloofsgemeenschap locatie schalkwijk.

Van de dorpsondersteuners

Vanaf begin februari zijn de dorpsondersteuners actief met elkaar aan het overleggen hoe de
plannen van De Trossel in de praktijk uitvoerbaar gemaakt kunnen worden. Als eerste zijn de
vervoerservice en koffie-ochtenden opgestart. De vervoersgroep wordt gecoördineerd door

Johan Vernooij en zal in de praktijk hopelijk uitgroeien tot een waardevolle dienst.
In overleg met Nanny Buschgens, de coördinator van
de koffiegroep, worden ideeën uitgewisseld en afspraken gemaakt over de organisatie van deze ochtenden.
In de opstartfase is er natuurlijk ook ruimte om dingen uit te proberen en daar wordt druk aan gewerkt!
In de huidige opzet is het de bedoeling dat er meerdere groepen worden gevormd die door 1 à 2 personen
worden gecoördineerd. Denk aan: Wandel- en fietsbegeleiding, Tuinklussen, Administratieve
ondersteuning, Boodschap begeleiding, Bezoekdiensten enz. Op dit moment zijn de dorpsondersteuners bezig om een aantal mensen, die zich hiervoor heeft aangemeld, te benaderen.
Wanneer de coördinatoren bekend zijn, zal een bijeenkomst worden afgesproken om met
elkaar de uitgangspunten te bespreken. Voor alle vrijwilligers, die binnen De Trossel actief
zijn, wordt een aantal uitgangspunten en afspraken opgesteld, bijvoorbeeld over privacy en
onkosten. Deze zullen later met alle vrijwilligers besproken worden zodat iedereen vanuit
dezelfde afspraken kan gaan ‘werken’.
U zult via de TrosselTips natuurlijk op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden
van de dorpsondersteuners, maar mocht u vragen hebben: Er is een TrosselTelefoon! U kunt
bellen met nummer 06 29820055 en bij geen gehoor op de voicemail uw naam en telefoonnummer inspreken dan wordt u binnen 1 dag teruggebeld.

Koffie-ochtenden zijn
een succes

De eerste activiteiten die De Trossel organiseert, zijn
de koffie-ochtenden in De Wiese. Wilden we aanvankelijk eens per maand een ochtend houden, nu al zijn
we overgegaan op een frequentie van 2x per maand.
De ochtenden worden gecoördineerd door Nanny Buschgens. Zij heeft de datums voor de eerste helft van
2019 al gepland.
Haar streven is om niet alleen maar koffie te drinken, maar ook andere activiteiten te organiseren. Zo is er al een ochtend geweest waarop allerlei spelletjes gespeeld konden worden.
Er waren groepjes die RummiKub speelden en er was een tafel waaraan gekaart werd. In de
komende maanden zullen nog enkele spelletjesochtenden volgen.

13 maart koffie & BINGO

Frans van den Berg stopt met de bingo-avonden in De Wiese. Vrijdag 22 maart 2019 is zijn
laatste Hoge Hakken Lady’s Bingo.

Maar voor die dag wil hij tijdens de koffie-ochtend van woensdag 13 maart 2019 een Bingo
houden. Hij doet dat tijdens de gewone koffietijd: tussen 10.00 en 12.00 uur. Het is eenmalig en deze keer helemaal gratis. Komen dus.

Koffie-ochtenden

Hieronder staan de activiteiten op datum.
datum
woensdag 13 maart 2019
donderdag 28 maart 2019
woensdag 10 april 2019
donderdag 25 april 2019
woensdag 8 mei 2019
donderdag 23 mei 2019
woensdag 5 juni 2019
donderdag 20 juni 2019
woensdag 3 juli 2019
donderdag 18 juli 2019
woensdag 31 juli 2019

activiteit
koffie-ochtend + bingo
koffie-ochtend + spelletjes
koffie-ochtend + palmpaas
koffie-ochtend + lezing
koffie-ochtend + spelletjes
koffie-ochtend
koffie-ochtend + spelletjes
koffie-ochtend
koffie-ochtend + spelletjes
koffie-ochtend
koffie-ochtend + spelletjes

Website

Een organisatie als De Trossel kan niet zonder een
website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen
en wanner we wat doen. Er staat informatie op en er
zijn foto’s te zien. Het adres van de website is: www.
detrossel.nl

Bezoek gedeputeerde Miriam Maasdam

Op 14 februari 2019 bracht de Utrechtse gedeputeerde Miriam Maasdam een bezoek aan onze
dorpscoöperatie De Trossel. Ook de Houtense wethouder Jana Smit was aanwezig, evenals de
coördinator van Leader-Oost Maike van der Maat.
De projectgroep gaf bij monde van Dirk Dekker een presentatie over de totstandkoming van
De Trossel en de huidige stand van zaken. Dirk meldde dat we rustig beginnen met een aantal
koffie-ochtenden en dat er steeds meer activiteiten
tijdens de ochtenden georganiseerd zullen worden en
dat wandelen, fietsen, klussen etc. aangeboden gaan
worden.
Zowel de Gedeputeerde als de wethouder waren erg
onder de indruk van alles wat er in korte tijd tot stand
is gebracht.

Na de presentatie gingen zij naar de ruimte waar de
gasten koffie dronken en voerden daar gezellige gesprekken met de aanwezigen.
Voor de gelegenheid kreeg iedereen een lekker taartje
bij de koffie mét het logo van de Trossel.

