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Dorpsondersteuners in deze tijd
In de afgelopen periode zijn bij de dorpsondersteuners wat minder concrete hulpvragen bin-
nengekomen. Desalniettemin is er wel een klein aantal vragen opgelost en er staan plannen 
klaar voor de vragen die ‘in de wacht staan’ als de maatregelen weer wat worden versoepeld. 
De dorpsondersteuners voelen zich verantwoordelijk voor de mensen die een vraag/probleem 
hebben maar natuurlijk ook voor de vrijwilligers. Alles moet volgens de voorschriften hoewel 
dat niet altijd meevalt…. 
Daarnaast hebben de dorpsondersteuners nu contact met elkaar via de mail/app en vergade-
ren online. Ook met de coördinatoren van de verschillende groepen zijn er online afspraken 
en zo nodig treffen ze elkaar 1 op 1. Ook dat zijn momenten waarop met elkaar vooral wordt 
nagedacht over wat nu wel kan en wat nog even moet wachten. Daarnaast kan met een tele-
foontje of een kaartje ook contact worden behouden of gelegd. Kortom; de dorpsondersteu-
ners blijven actief en kunnen altijd benaderd worden in geval van vragen.

Het is weer erwtensoeptijd!
Trossel-vrijwilligers gaan samen met vrij-
willigers van de Voedselschuur Eiland van 
Schalkwijk erwtensoep koken in De Wiese. 
Ze doen dit zoveel mogelijk met verse lokale 
producten:
volgens traditioneel recept met vlees en 
worst en ook vegetarische erwtensoep.
Erwtensoep koken gaat gemakkelijker in gro-
tere hoeveelheden en als je alleen of met z’n 
tweeën bent, komt het er vaak niet van.
Bovendien: gewoon lekker gemakkelijk klaar!
En voor de prijs hoef je het niet te laten: 
Vegetarisch per liter € 2,50 / per halve liter 
€ 1.25 euro;
met vlees en worst per liter € 3,00 / per 
halve liter € 1,50. 
Op woensdag 16 december 2020 wordt de 
soep gekookt en kan ze in de middag tussen 
14:00 en 15:00 uur worden afgehaald in 
De Wiese. Moeilijk om zelf te komen? Laten 
bezorgen door onze vrijwilligers kan ook. 
Wel even van te voren bestellen voor 9 december via de telefoon van de dorpsondersteuners 
06 29820055 of via email info@voedselschuur.nl.

mailto:info@voedselschuur.nl


Kleine moeite, groot geluk (16)
De coördinator van de groep wandelen/ge-
zelschap liep een rondje door haar buurt. Op 
dat moment was ze voor De Trossel bezig een 
wandelmaatje te zoeken voor een mevrouw 
die liever samen met iemand wandelt dan 
alleen. Bij toeval kwam ze een van de vrij-
willigers tegen die ze al had willen vragen 
als wandelmaatje. Zo kon ze haar meteen de 
vraag voorleggen. En, zonder zich te beden-
ken, heeft deze vrijwilliger daar positief op 
gereageerd. Het invullen van deze hulpvraag 
was voor de coördinator een relatief kleine moeite, maar voor de mevrouw een groot geluk. 

Komende koffie-ochtenden
Wanneer de eerstvolgende koffie-ochtend zal plaatsvinden is op dit moment met geen moge-
lijkheid te voorspellen. We durven in deze TrosselTips in ieder geval geen datums te noemen. 
Zodra er weer koffie-ochtenden mogelijk zijn, laten we dat weten via de website detrossel.nl 
en via de Schalkwijkse Berichten.

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. 

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

http://Voordat de scootmobiel kan worden geleverd moet eerst het onderdak voor het voertuig in orde zijn. Het echtpaar was zelf al begonnen met dit klusje, maar dat was toch iets teveel van het goede. De Trossel werd gebeld en een paar dagen later hebben 2 vrijwilligers, in een ochtend, de nodige wandjes gezet.Kleine moeite, groot geluk
https://www.detrossel.nl/wie%20we%20zijn/trosseltips.html


Nog wat…
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Wenst u prettige feestdagen


