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De Trossel was er
De zomervakantie zit erop: de scholen zijn 
weer begonnen en de meeste mensen zijn 
weer gewoon in Schalkwijk. Veel activitei-
ten stoppen tijdens de zomervakantie, maar 
niet de activiteiten van De Trossel. Wekelijks 
was er een koffie-ochtend, wekelijks konden 
puzzels worden afgehaald, wekelijks kon 
er gebreid worden en dagelijks kon worden 
gefietst op de duofiets. Incidenteel kwamen 
andere zaken op het pad van de dorpsonder-
steuners, die zoals altijd naar een oplossing 
zochten. 

Sporthal doet mee met De Trossel
Tijdens de bestuursvergadering van 23 au-
gustus 2021 was Wim Vulto aangeschoven. 
Hij is voorzitter van de Stichting Sporthal 
Schalkwijk en meldde dat de Stichting 
Sporthal graag wil samenwerken met De 
Trossel. Onze activiteiten vullen elkaar mooi 
aan. De Trossel wil meer bewegen in het 
programma brengen en de sporthal is een 
goede locatie voor die activiteit. Zo zou het 
koersbal weer kunnen starten; de sporthal 
heeft de materialen die daarvoor nodig zijn. 
De drie leden van het dagelijks bestuur van 
de Stichting Sporthal, Wim Vulto, Co Baas en 
Loek de Graaf, zullen om de beurt de bestuursvergaderingen van De Trossel bijwonen.

Voetballen met De Trossel op het shirt
Het meidenteam is van de M011 overgegaan naar M013 (meisjes onder 13), 14 meiden die 
op groot veld gaan spelen. Dat zal een hele uitdaging worden. De eerste wedstrijden zijn 
gepland. De 1e wedstrijd spelen de meiden bij UIT in Culemborg, maar daarna volgen drie 
thuiswedstrijden, op 11, 18 en 25 september 2021, om half 10 op Sportpark Blokhoven. 
Maar er is meer nieuws. Ook een jongensteam, JO12 gaat spelen in shirts van De Trossel. Zij 
spelen hun eerste wedstrijd thuis op 11 september om 11:00 uur, direct na de wedstrijd van 
de meisjes. Met de huidige maatregelen is publiek welkom als het maar 1,5 meter afstand 
t.o.v. elkaar in acht neemt.



De Trossel en Sportpunt Houten
Al langer is er een samenwerking tussen De 
Trossel en Sportpunt Houten. Al eerder kwa-
men mensen van het Sportpunt op een kof-
fie-ochtend langs om te inventariseren wat 
de behoeftes wat bewegen betreft zijn bij 
de Schalkwijkers. Maar toen kwam corona en 
werd alles anders. We hebben de draad weer 
opgepakt. Op donderdagochtend 12 augustus 
kwam Robin Bergmans, onze contactpersoon, 
op de koffie.ochtend met Babette Galjart van 
Beeweet Personal Training. Zij is bewegings-
coach en kwam een proefles Zumba Gold 
geven. Het was heerlijk om op muziek weer 
te bewegen. Op de plaats, dat wel, of op de 
stoel de oefeningen meedoen, die binnen 
ieders mogelijkheden waren. Er moet gezegd 
dat deze in het geheel niet tegenvielen. Het 
was een gezellige ochtend en het smaakte 
naar meer. Evenals de ijsjes die na de les 
werden gedeeld, heerlijk om even mee bij te 
komen. 
De Trossel blijft met Sportpunt Houten in contact, ook om, wie weet, wat meer reguliere 
sportmomenten te organiseren. Wie weet een volgende keer in de Sporthal.

Hoe wordt.....gemaakt
De koffie-ochtend van donderdag 26 augus-
tus 2021 duurde bijna niet lang genoeg. Wat 
blijft het leuk om te zien hoe de dingen die 
we doorgaans als ‘gewoon’ ervaren, worden 
gemaakt. Soms logisch maar vaak verrassend 
wat er allemaal voor komt kijken. Bijvoor-
beeld het ‘slaan’ van munten, het maken van 
drop, de weg die de vis maakt van de zee 
naar ons bord. Omdat er ook veel zoete lek-
kernijen langs kwamen, werd er bij de koffie 
cake geserveerd. Dat was weliswaar niet 
vergelijkbaar met alles wat langs kwam op 
het scherm (tompoezen, taarten, bonbons, 
gevulde koeken, nagerechten) maar het werd 
zeker gewaardeerd. De voorraad filmpjes op 
YouTube is bijna oneindig, dus dit onderwerp 
komt vast nog wel een keertje op het pro-
gramma.



Taal- en woordspellen
Puzzelen en woordspellen vallen altijd goed 
in de smaak tijdens een koffie-ochtend. Bo-
vendien hebben veel van de bezoekers daar 
ervaring mee, dus ontstaat er ook wel enige 
competitie. Het toeval wilde, dat Ada Smit 
op de koffie-ochtend van 6 augustus 2021 
onze gastvrouw was. Met haar ervaring in 
het onderwijs werden de uitkomsten van de 
woordzoekers en spreekwoordpuzzels soepel 
doorgelopen en nabesproken. Iedereen zag 
het oplossing van de puzzels als een uitda-
ging en we hoorden menige hersens kraken. 
Maar de meeste deelnemers kwamen heel 
ver met hun oplossing. De puzzels vielen in 
de smaak van het publiek. We hebben Ada 
gevraagd om dit vaker te doen.

Kleine moeite, groot geluk (25)
Een meisje wil graag haar kamer veranderen maar de aanwezige  wastafel zat in de weg en 
…. Hoe doe je dat? Toevallig kwam deze vraag een van de dorpsondersteuners ter ore. Een 
(deskundige) vrijwilliger is even langs gegaan, heeft de wastafel verwijderd, het water afge-
dopt en de achtergebleven gaatjes dichtgemaakt. Het sausen van de muren kon beginnen. 
Kleine moeite, groot geluk.

Puzzeluitleen weer uitgebreid
Iemand uit Utrecht had onze puzzeluitleen ontdekt en wilde graag puzzels doneren. Zo kwa-
men we in het bezit van nieuwe puzzels. Samen met de puzzels die zijn gegeven door ze in 
de kast in het kerkportaal te zetten, is de collectie nu uitgebreid met 38 puzzels. 
De aangevraagde puzzels zijn bijna allemaal puzzels gemaakt door Jan van Haasteren, die 
zijn echt populair. Vooral van die puzzels kunnen we er nog wel meer gebruiken.

Programma koffie-ochtenden september
Voor de komende maanden hebben Nanny (coördinator koffie-ochtenden) en de dorpsonder-
steuners een leuk en goed gevuld programma samengesteld:

Donderdag 9 september 2021
Vrijdag 17 september 2021
Donderdag 23 september 2021
Vrijdag 1 oktober 2021  De Wijkagent komt op de koffie
Donderdag 7 oktober 2021  Fort Honswijk – met Johan van der Gun
Vrijdag 15 oktober 2021  De Brandweer – met postcommandant Arno de Leeuw



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 en een puzzel aanvragen.

Nog wat foto’s…



Een puzzel voor thuis

Zoek de spreek-
woorden die te 
maken hebben 
met het werk op 
een boerderij.


