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De Trossel start met breicafé
Het bestond al enige jaren in Schalkwijk, het 
Breicafé. Maar nu valt het onder de paraplu 
van De Trossel. Tijdens het Breicafé komen 
vooral dames bij elkaar om samen gezellig te 
breien of andere handwerken te verrichten. 
Er zijn altijd ervaren breisters aanwezig om 
te helpen in geval van problemen.
De eerste bijeenkomst van het Breicafé in de 
Wiese is op maandagmiddag 5 juli 2021, aan-
vang 13:00 uur. Bent u een ouwe breister of 
juist een jonge creatieveling die het breien 
wil leren, iedereen is welkom. Je kunt breien 
aan een eigen trui, maar ook een lapje brei-
en voor de kerstboom van Anne de Groen.
Het Breicafé heeft sinds kort ook een eigen pagina op de website van De Trossel.

Weer ‘op de koffie’ bij De Trossel
Vanaf vrijdag 11 juni kan er wekelijks weer 
koffie worden gedronken bij De Trossel. Af-
wisselend op donderdag- en vrijdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de Wiese. De 
eerste twee ochtenden waren zonder activi-
teit omdat er genoeg om bij te praten was. 
Voor veel van de aanwezigen was het zeker 
een half jaar geleden dat men elkaar gezien 
en/of gesproken had. Iets lekkers bij de 
koffie, een borreltje, wijntje, sapje en hapje 
maakten dat het gezellige ochtenden wa-
ren. Op vrijdagochtend 25 juni 2021 werden 
fragmenten van muziek uit de jaren 60 ge-
toond: Roy Orbison, the Beatles en dergelij-
ke. De muziek werd zeer gewaardeerd.

https://www.detrossel.nl/wat%20wij%20doen/breicafe.html


Mooi voetbalshirt van VV Schalkwijk
Op de eerste koffie-ochtend, die van 11 
juni 2021, werd De Trossel verrast door een 
cadeau van het ‘meisjes onder de 11’-voet-
balteam van VV Schalkwijk. Al enige tijd is 
De Trossel shirtsponsor van dit team, een 
initiatief van een paar moeders die het team 
begeleiden. Het ingelijste shirt met het 
Trossellogo werd overhandigd door Josefien 
Winkel, een van de speelsters van het team. 
Wat een leuke verrassing. Het krijgt een 
mooi plaatsje, De Trossel is er trots op.

Lekker fietsen met de duofiets
In de vorige TrosselTips klaagden we over het slechte weer dat ervoor zorgde dat de duofiets 
maar weinig uit de stalling kwam. Inmiddels hebben we een aantal mooie weken gehad en 
dat was ook te merken aan het aantal reser-
veringen van de fiets. In de maand mei werd 
de fiets 7 keer gereserveerd, in de maand 
juni was dat 17 keer, meer dan twee keer 
zoveel. En ook in die maand zijn enkele re-
serveringen geannuleerd vanwege dreigende 
onweersbuien of vallende regen.
De zomer is nog niet ten einde, dus er is alle 
gelegenheid om er met de duofiets op uit te 
trekken. Reserveren doe je via de website 
van De Trossel. Je geeft dan aan welke dag 
en welk dagdeel je de fiets wilt reserveren. 
De avond voordat je gaat fietsen ontvang je 
een mailtje met de code van het sleutelkast-
je waarmee de stalling is te openen. Fiets je 
voor de eerste keer, dan is er iemand van De 
Trossel aanwezig om je op weg te helpen.

https://www.detrossel.nl/wat%20wij%20doen/duofiets.html
https://www.detrossel.nl/wat%20wij%20doen/duofiets.html


Paaltjes kunnen weg
Op het bruggetje over de Wetering bij het 
Verdronken Bos staat een paaltje. De duo-
fiets kan er niet langs. Van de gemeente 
Houten hebben we nu een sleutel in bruik-
leen gekregen waarmee we dit paaltje en 
andere paaltjes kunnen weghalen. De sleu-
tel zit in een etuitje in het mandje van de 
duofiets. Het is een kwestie van even uit-
stappen, het paaltje wegklappen, opstappen, 
er overheen rijden, weer uitstappen en het 
paaltje weer rechtop zetten. Daarna kun je 
weer opstappen voor het vervolg van de fietstocht.

Kleine moeite, groot geluk (23)
Bij heftige regenbuien kan zomaar blijken dat de afvoer van de goot verstopt zit….. Dat 
overkwam een mevrouw vorige week. Gelukkig was een vrijwilliger van De Trossel bereid de 
afvoer weer vrij te maken en tegelijk wat dakpannen recht te leggen. Relatief een kleine 
moeite maar een groot geluk als je met dit probleem geconfronteerd wordt….   

Puzzeluitleen loopt lekker
We zijn nu een half jaartje bezig met de 
puzzeluitleen en het loopt gesmeerd. Re-
gelmatig komen er aanvragen binnen voor 
een puzzel. Annie Miltenburg zoekt hem 
op en zet hem in de kast van het kerk-
portaal van de RK-kerk, waar de puzzel op 
vrijdag kan worden afgehaald.
Op de oproep in de vorige TrosselTips om 
kinderpuzzels hebben wij enkele nieuwe 
puzzels binnengekregen. Hartelijk dank 
daarvoor. 

High Koffie op de Loswal
Bij mooi weer organiseert De Trossel op vrijdag 9 juli 2021 een High Koffie op de Loswal aan 
de Heul. Een prachtig stukje aan de Lek, dichtbij huis. Voor vervoer wordt natuurlijk gezorgd 
als dat wenselijk is. U kunt natuurlijk ook op de fiets, wandelend of met de scootmobiel 
gaan, maar meldt u (via de Trosseltelefoon 06 29820055) wel even dat u van plan bent er bij 
te zijn. We vertrekken om 10:00 uur bij De Wiese en zijn tussen 12:00 en 12:30 weer terug. 
Mocht het onverhoopt pijpenstelen regenen, dan wordt er een alternatief programma voor in 
de Wiese bedacht.



Koffieochtend over ‘Zachtfruit’ 
Afgelopen donderdag 1 juli 2021 kwamen 
Anton en Anco van Garderen op de koffie. 
Als verrassing hadden ze blauwe bessen en 
frambozen voor iedereen meegebracht. Heer-
lijk, maar te veel, want zoals Anton meldde: 
je moet er niet teveel ineens van eten, want 
ze werken net als pruimen…
Anton vertelde hoe het allemaal is begonnen 
met het bedrijf. Hij werkte al een aantal 
jaren in de bouw toen het toch begon te 
kriebelen; hij zag meer in het fruit dan in 
stenen. Zijn vader zag dat nog niet zo zitten 
en die zei: ‘hoe moet dat dan? de enige grond 
die je hebt zit onder je nagels’. Maar gelukkig 
had zijn schoonvader land in pacht, dat hij 
na veel moeite later kon kopen. En zo ging 
het verder, stukje land hier en stukje land 
daar. Het was hard werken, veel rondkijken 
en leren van anderen. Langzaam maar ze-
ker uitbreiden. Resultaat is het uitgebreide 
bedrijf aan de Schalkwijkseweg, waar be-
halve rode bessen telen nog veel andere 
dingen gebeuren, zoals het verpakken van 
allerlei zachtfruit voor o.a. een aantal grote 
supermarkten. Zachtfruit werkt samen met  
andere telers, en ieder heeft zijn deel en zij 
verdelen de taken. Ook worden er met name 
veel rode bessen geleverd aan de horeca. De 
laatste 1,5 jaar moesten ook zij veel aanpas-
sen en improviseren. Gelukkig lijkt het nu 
weer naar het oude terug te gaan.
De laatste jaren maakt Anco, de zoon van Anton en Ria, ook deel uit van het bedrijf. Samen 
wordt er veel overlegd en gepuzzeld over de beste manier van werken in deze tijd en wordt 
de lat steeds hoger gelegd. Anco vertelde ons over de hoge eisen die worden gesteld aan de 
fruitteelt, de intrede van computergestuurde mogelijkheden, de hoge eisen van ‘de markt’. 
Daarnaast werden foto’s van het bedrijf getoond. 
Er is natuurlijk heel veel verteld over de manier waarop wordt gewerkt, waarom zij graag 
seizoenwerkers uit het dorp hebben, dat zij meewerken aan een aantal onderzoeken om nog 
meer planetproof te werken, welke verpakkingen zij allemaal kunnen verzorgen enz. Teveel 
om na te vertellen wat, zoals u misschien wel weet, sowieso niet meevalt als je Anton hebt 
gesproken…..
Het was een hele leuke en interessante ochtend. De Trossel is van plan om meer bedrijven 
iets te laten vertellen over wat zij nou precies doen. Dat lijkt na deze ochtend zeker een 
goed idee.



Programma koffie-ochtenden juli
Voor de maand juli hebben Nanny (coördinator koffie-ochtenden) en de dorpsondersteuners 
een leuk en goed gevuld programma kunnen samenstellen:

Vrijdag 9 juli 2021  High Koffie op de Loswal 
Donderdag 15 juli 2021  Kersen eten in de Wiese 
Vrijdag 23 juli 2021  Koffieochtend à la Tour 
Donderdag 29 juli 2021  Over het Levenstestament

Speciale koffie-ochtend in de Tourweek
In de Tourweek, op vrijdag 23 juli, vertonen 
we tijdens de koffie-ochtend een speciaal 
gemonteerde Tourfilm. Toen de dorpson-
dersteuners aan Henk van Gestel vroegen 
of hij kon zeggen wat het meest geschikte 
en kwalitatief goede filmmateriaal was van 
alle Tourfilms om te laten zien op een kof-
fie-ochtend, had hij direct een goed plan. 
Henk gaat de uitdaging aan om een nieuw 
samengestelde film in elkaar te knippen en 
plakken uit het filmmateriaal dat hij heeft. 
Dat is een fantastisch gebaar. Helemaal leuk 
is, dat Henk op de koffie-ochtend de film zelf 
zal presenteren. Noteer de datum alvast in 
uw agenda.

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…


