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Curry van Voedselschuur en Trossel
Woensdag 17 februari 2021 hebben de Voedselschuur en De Trossel samen een Curry-actie ge-
organiseerd. Het recept van de curry was van 
Dora van Hengstum, van Iraakse afkomst en 
heel erg thuis in de curry-recepten. Maar na-
tuurlijk begint iedere goede maaltijd met de 
juiste ingrediënten… De pompoen die voor 
de curry is gebruikt was misschien wel de 
grootste die het afgelopen jaar in Schalkwijk 
is gekweekt. U kunt het op de foto’s zien; 
gekweekt door Wout Schipper, doorsnede van 
de pompoen was 70 centimeter en hij woog 
bijna 45 kilo, en is onlangs klein gemaakt 
voor de diepvries door Wout en zijn vriend 
Niels. Dat kan niet anders dan een goede 
basis voor een curry zijn nietwaar? De andere 
ingrediënten zijn ook zoveel mogelijk uit de 
streek betrokken maar b.v. citroengras en ko-
kosmelk moesten we natuurlijk elders kopen. 
In totaal is er ruim 45 liter curry gemaakt, 
maar helaas was dat nog niet genoeg. We 
hebben ook mensen moeten teleurstellen 
omdat onze kookcapaciteit hiermee aan de 
top zat. De mensen van de Voedselschuur en 
De Trossel vonden dit, evenals de erwten-
soep actie, weer een leuk project om te doen. 
Ideeën voor een volgende actie zijn al in de 
maak, maar als u een goed idee heeft, laat 
het ons weten. 

Kleine moeite, 
groot geluk (19)
Bij het opruimen kwam een meneer een nieuwe matras tegen die niet meer gebruikt zou 
gaan worden en niemand in zijn omgeving had behoefte aan een matras. Dan is er vast wel 
iemand anders, die een matras kan gebruiken. Er werd contact opgenomen met de dorpson-
dersteuners en een van de vrijwilligers heeft de matras opgehaald en naar het Wereldhuis 
in Houten gebracht. Een onderdeel van het Wereldhuis is het ‘Doorgeefluik’, waar iedereen 
in Houten, die op of onder een minimum-inkomen leeft, kan komen om met de ingebrachte 
zaken zijn huisraad aan te vullen. Typisch weer een kleine moeite, groot geluk.



De duofiets besteld
In de vorige Trosseltips schreven we dat we bezig zijn met allerlei zaken rond de Duo-fiets. 
Inmiddels is de Duo-fiets aangeschaft. De le-
vertijd is ongeveer 6 weken, dus we moeten 
er nog even op wachten.
De stalling in het fietsenhok bij de sporthal 
is al gereed en waarschijnlijk is er iemand 
gevonden die het beheer van de fiets en de 
uitlening voor zijn rekening wil nemen. De 
verzekering en het onderhoud van de fiets 
worden zo spoedig mogelijk geregeld.
De datum van de officiële ingebruikname 
wordt nog bekend gemaakt, we hopen in de 
volgende TrosselTips… Nog even geduld dus, 
maar binnenkort kunnen we fietsen op de 
Duo-fiets.

Foto-’wedstrijd’ van De Trossel
Foto’s zeggen meer dan 100 woorden….
Hoeveel foto’s zullen er de laatste weken gemaakt zijn op Het Eiland van Schalkwijk? De snel 
wisselende weersomstandigheden zullen ongetwijfeld prachtige foto’s hebben opgeleverd. Om 
elkaar te laten genieten van de foto’s van herkenbare plekken in de buurt die door bijzon-
dere omstandigheden of de wijze waarop ze zijn gefotografeerd ineens een heel ander beeld 
geven, organiseren we een foto-’wedstrijd’, 
die ook weer geen echte wedstrijd is.
De (digitale) foto’s worden beoordeeld door 
Willy van Selm en Ruud Schulze. Beiden 
fotograferen zelf graag en hebben positief 
gereageerd op de vraag als jury te willen 
fungeren. De mooiste foto’s worden begin 
april getoond in de TrosselTips. 
Wanneer u foto’s instuurt, geeft u daarmee 
ook toestemming voor publicatie. Van de 
mooiste foto’s wordt uiteindelijk een colla-
ge gemaakt en deze zal te zijner tijd in de 
Wiese te bewonderen zijn. Foto’s kunt u tot 
15 maart 2021 sturen naar dorpsondersteu-
ners@detrossel.nl Zorg ervoor dat u de foto in de hoogst mogelijke resolutie bewaart en 
opstuurt. De foto’s worden na binnenkomst doorgestuurd naar Willy en Ruud en begin april 
krijgt iedere inzender een reactie van hen toegestuurd. 
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Bericht van Jozien van Buren
Je bent nooit alleen
Vaak zat ik er helemaal doorheen.
Maar dan kwam er weer een kaart,
een bloemetje of cadeautje binnen
of stond er iemand aan de deur.
Dus ik kan zeggen: in ons dorp
ben je nooit alleen.
Het doet me veel verdriet.
Ik kom niet meer terug in het dorp en
woon nu in wooncentrum De Loericker Stee.
Al zal ik niet meer in Schalkwijk wonen,
ik weet, ik ben nooit alleen en word niet vergeten.
Daar ben ik jullie heel dankbaar voor.

Iedereen bedankt.

Groeten, Jozien van Buren-Vernooij

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 onze website 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 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
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. De website bevat foto’s van alle puz-
zels uit de Puzzeluitleen. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen. Bezoek onze 
website. 
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Nog wat foto’s…


