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Trosselkoffie-ochtend weer van start 
Vrijdagochtend 11 juni 2021 start De Trossel 
weer met haar koffie-ochtenden in de Wiese. 
De laatste keer was op 25 september 2020, 
wat is dat lang geleden. Nu de maatregelen 
rondom Corona weer wat versoepeld zijn kan 
dat gelukkig weer. Wat hebben we naar dit 
moment uitgekeken. Vrijdagochtend 11 juni 
om 10:00 uur is het dan zover.
De komende tijd worden de koffie-ochten-
den beurtelings gehouden op donderdag- en 
vrijdagochtend. Er wordt koffie gedronken in 
de grote zaal op 1,5 meter afstand van el-
kaar. Bij binnenkomst is het dragen van een 
mondkapje gewenst maar eenmaal aan tafel 
mag het natuurlijk weer afgezet worden. De bedoeling is dat we er een feestelijke koffie van 
maken met wat lekkers, en daarna met elkaar proosten op deze mijlpaal. 
Kom dus gezellig met uw buren, vrienden of bekenden langs. Wanneer u geen vervoer heeft 
of graag even opgehaald wilt worden, laat het ons gerust weten. Voor autovervoer kunt u, 
zoals bekend, Johan Vernooij bellen: 06 55906573. Voor andere vragen of overleg naar de 
Trosseltelefoon: 06 29820055. 

Weer houdt duofiets in de stalling
Het leek ons zo’n prachtig tijdschema: op 16 april 2021 presenteren we de nieuwe duofiets 
en daarna kunnen we tijdens de zonnige lentedagen van april en mei optimaal gebruik 
maken van onze nieuwe aanwinst. Het liep helaas anders. Wat een plezierig voorjaar had 
moeten zijn, werd een van de koudste en natste periodes van de laatste 70 jaar met ook nog 
eens heel veel wind en storm. Geen omstandigheden waaronder je lekker een paar uurtjes 
gaat fietsen. En dat was te merken. Waar we hoopten dat de fiets veel gebruikt zou worden, 
werd hij maar een enkele keer gereserveerd. Maar gelukkig zijn de vooruitzichten gunstig. 
In de krant las ik al dat op een slecht voorjaar vaak een mooie zomer volgt, dus we houden 
moed. Reserveren van de fiets kan via de website van De Trossel.

Reacties op het fietsen
Van de mensen die wel al gebruik hebben gemaakt kregen we positieve reacties. Hier de 
reactie van Lies Ridderikhoff: Met veel plezier hebben mijn moeder en ik gistermiddag gebruik 
mogen maken van dé duofiets, allereerst wil ik jullie allen hartelijke danken voor de goede zor-
gen en het mogelijk maken hiervan! 



Mijn moeder (bijna 70) is invalide en ‘fietst’ 
normaliter op een scootmobiel, zij fietste 
vroeger als student echter heel veel op haar 
racefiets en fietsen is nog steeds iets wat ze 
heel graag zou willen doen, maar door haar 
beperkingen helaas niet meer zelfstandig 
kan. Ze is een aantal jaren geleden ook van 
de fiets gevallen met heel nare gevolgen en 
ondanks haar liefde voor fietsen zit er dus ook 
wat angst in. Dit is dus een ideale oplossing 
voor haar, wel op de fiets, maar samen en 
stevig op een stoel. We hebben ontzettend 
veel plezier gehad!
We werden bij aankomst al opgewacht door 
een vriendelijke dame (sorry, ben haar naam 
vergeten...) en 2 kids, we kregen hulp van 
hen met het uit de schuur halen van de fiets, 
instructies voor het juiste gebruik ervan en 
toen konden we van start! De fiets gaat als 
een speer en loopt erg soepel! We hebben 
voornamelijk ondersteuningsstand 1 gebruikt, 
maar heuveltje op of met wind tegen stand 2 en 3 toch ook nodig gehad. We zijn vanuit Schalk-
wijk naar Houten gefietst en zelfs nog helemaal door naar restaurant Vroeg bij Bunnik, fluitje 
van een cent met deze fiets! Al met al hebben we op deze flinke afstand (ik vermoed zo’n 20 
á 25km gefietst te hebben) maar de helft van de accu verbruikt. Bij terugkomst was het alleen 
eventjes zoeken hoe het smalle deurtje van de schuur helemaal open moest, maar toen we dat 
eenmaal gevonden hadden was het goed te doen de fiets er achteruit in te parkeren, de oplader 
aan te sluiten en alles weer op slot te doen en (ik hoop) netjes achter te laten. Ook de infor-
matievoorziening vooraf was duidelijk, als wij nogmaals gebruik willen maken van de fiets is dat 
zeker voldoende, maar het was voor de 1e keer wel erg fijn dat we even persoonlijk geholpen 
werden.
Het was al met al een onvergetelijke ervaring, ik ben u allen erg dankbaar dit met mijn moeder 
te hebben kunnen ondernemen op een (uiteindelijk) prachtig zonnige moederdag! 

Problemen met paaltjes
We hoorden dat de duofiets niet over het 
bruggetje van de Kaaidijk naar het Elpad kan 
fietsen, omdat er paaltjes staan. Er gaan 
geruchten dat die paaltjes met iedere sleu-
tel zijn open te maken, maar die geruchten 
worden ook weer tegengesproken. Er zou 
een speciaal sleuteltje nodig zijn. Hoe het 
ook zij, we gaan er achterheen om het uit te 
zoeken. 



Kleine moeite, groot geluk (22)
Een mevrouw had problemen met de remmen van haar rollator waardoor de rollator niet meer 
soepel rolde. Een vrijwilliger van de klusgroep binnen De Trossel kon er dezelfde dag nog naar 
gaan kijken. Het klusje was snel geklaard. Daarnaast had mevrouw nog een probleem met 
haar vaatwasser; ook dat kon de vrijwilliger verhelpen, ‘twee vliegen in een klap’. Weer een 
mooi voorbeeld van ‘Kleine moeite, groot geluk’.

Puzzeluitleen
Ook in de zomer is het puzzeltijd. Lekker 
ontspannen in de vakantie door het leggen 
van een puzzel om je gestreste hoofd lekker 
leeg te maken van het harde werken in de 
afgelopen tijd.
Het gaat goed met de puzzeluitleen gemid-
deld worden er wekelijks zo’n 6 á 7 puzzels 
gevraagd. De meeste zijn Jan van Haaste-
ren-puzzels. De vraag naar kinderpuzzels kan 
beter, ondanks dat we kinderpuzzels hebben 
voor verschillende leeftijden. Het is bewezen 
dat puzzelen het kinderbrein spectaculair activeert.
Ook nu weer vragen we om aanvulling op onze puzzelcollectie, omdat er ongewild wel eens 
puzzels terugkomen waarvan een puzzelstukje ontbreekt en dit betekent dat we van die puz-
zels afscheid moeten nemen.
We zijn vooral geïnteresseerd in Jan van Haasteren- en kinderpuzzels. Wanneer u puzzels wilt 
doneren houden wij ons aanbevolen, hartelijk dank daarvoor.
Annie Miltenburg

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 vraag-
gericht. 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. De website bevat foto’s van alle puzzels 
uit de Puzzeluitleen. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen. En via de website 
kunt u de duofiets reserveren.



Nog wat foto’s…


