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Samen eten
Voordat de Corona-periode het onmogelijk 
maakte, organiseerden de Zonnebloem en 
Senioren Schalkwijk elke maand het Samen 
eten in de Wiese. Die activiteit leverde 
steevast een volle zaal gasten op, die lekker 
konden eten en gezellig konden samenzijn. 
Bezoekers kwamen vanuit Schalkwijk, maar 
ook van ver buiten Schalkwijk. Twee jaar is 
er niet gegeten in de Wiese, maar dat gaat 
veranderen. Woensdag 10 november 2021 is 
de eerste keer dat er weer Samen wordt ge-
geten. De organisatie is vanaf die datum in 
handen van de Zonnebloem en De Trossel, in 
de personen van Ria Kolfschoten en Jolanda 
Verbree van de Wiese. De planning is dat we 
Samen eten op elke tweede woensdag van 
de maand, als de coronamaatregelen het ons 
toestaan.
Vanaf 17:00 uur is de bar open voor een 
drankje, en vanaf 17:30 uur gaan de deu-
ren van Restaurant de Wiese open, waar om 
18:00 uur het driegangen diner wordt opgediend. 
Kosten van de avond zijn € 15,00 (diner inclusief drankje). Voor extra drankjes zijn (geldig 
blijvende) muntjes te koop.
Opgeven kan t/m 4 november bij Dineke van Bemmel 06 13440730 - dinekevanbemmel@
gmail.com of Dinie de Boer 6011658 - rudiebo@casema.nl. Iedereen is van harte welkom. 

7 oktober: kaarten en rummikubben
Het was een gezellige koffie-ochtend op 
donderdag 7 oktober 2021. Vanwege de 
KLIK-vakantie waren er deze keer ongeveer 
20 koffiegasten. De ochtend leek op een 
soort verjaardagsfeestje. Omdat de maat-
regelen rondom corona waren versoepeld, 
mochten er weer spelletjes worden gespeeld 
en dat voelde toch een beetje als een feest-
je. Cake bij de koffie, een glaasje wijn, een 
advocaatje met slagroom of een sapje. Opge-
leukt met een knabbeltje en het was 12:00 
uur voordat we het wisten. Fijn bijpraten 
en weer van tafel mogen wisselen, dat had 
iedereen echt gemist.



Koffie-ochtenden in Tull en ‘t Waal
Ongeveer tegelijk met de Trossel startte 
in Tull en ‘t Waal ook een initiatief om te 
komen tot wat activiteiten voor de inwo-
ners. Gedacht werd aan een koffie-ochtend, 
een haak en breiclubje. Dat vertelt Natascha 
Verbree, een van de initiatiefnemers. De 
koffie-ochtenden zijn er gekomen, eerst 
elke eerste maandag van de maand, tegen-
woordig elke eerste dinsdag van de maand. 
“Dat heeft te maken met mijn werk als 
gemeente-ambtenaar in Krimpen, de dinsdag 
kwam beter uit. Ik doe dit werk met Wilma 
samen en we hebben elke ochtend ongeveer 
15 mensen. We merken dat ze aan gezellig 
koffiedrinken genoeg hebben. Ze hoeven niet daarbij ook nog spelletjes te doen of te ha-
ken of breien. De koffie-ochtenden in Tull en ‘t Waal staan ook open voor de inwoners van 
Schalkwijk.” Wie dus ook op een dinsdag een kopje koffie wil drinken, kan in Tull en ‘t Waal 
terecht. Is de afstand naar ‘t Gebouw aan de Waalseweg een bezwaar, dan kun je de Vervoers-
ervice inschakelen. De eerste koffie-ochtend is op dinsdag 2 november 2021, de volgende op 
dinsdag 7 december 2021. 

Koersbal
Hoe leuk zou het zijn om met een clubje mensen koersbal in de sporthal te gaan spelen.
Om dat voor elkaar te krijgen werd op donderdag 21 oktober 2021 tijdens de koffie-ochtend 
van De Trossel een demonstratie koersbal gegeven. De mat en de ballen bleken nog in de 
sporthal te liggen. Drie jaar geleden is de vorige club helaas gestopt. 
Onder leiding van Meintje Verbree en Marry Nieuwhoff werd gespeeld. Zij spelen 1x per week 
in ‘t Gebouw in ’t Waal met een clubje van 12 
mensen en kennen het spel goed. De regels 
en de telling werden uitgelegd. We hoorden 
die maar half, want wij hadden het nog te 
druk met gooien.
Het viel nog niet mee om de bal, die aan één 
kant verzwaard is, vlakbij het witte balle-
tje te krijgen. Sommige ballen rolden alle 
kanten op. Maar door te oefenen, ga je het 
natuurlijk wel leren. 
Minimaal 8 mensen zijn nodig om een clubje 
te starten en maximaal 14.
Mocht je interesse hebben, meld je dan aan 
bij Ninke van Keulen, 0655774015 of via 
mail: ninkevks@gmail.com



De wijkagent op bezoek
Op vrijdag 1 oktober 2021 was de wijkagent, 
Jaap van de Meent, op bezoek tijdens de 
koffie-ochtend. Jaap had zijn uniform aan 
en liet zien wat daar allemaal bij hoort zoals 
handboeien, wapenstok, pepperspray en 
revolver. Hij deed zijn kogelvrije vest uit 
en liet bezoekers het vest vasthouden. Dit 
vest wordt tegenwoordig dagelijks gedragen 
door agenten. Het gewicht ervan kan wel 
verklaren waarom menig politieagent rug- of 
nekklachten ervaart. 
Jaap is al jaren als agent werkzaam in Hou-
ten en omgeving. Hij vertelde hoe hij bij de 
politie is begonnen en wat er zoal op zijn 
pad kwam. 
Iedere agent maakt heftige dingen mee. 
Vroeger werd er weinig aan nazorg gedaan, 
de politiewereld werd gezien als een stoe-
re-mannenwereld Tegenwoordig is er meer 
aandacht voor wat agenten meemaken om 
te voorkomen zij er hun leven lang last van houden. De bezoekers konden vragen stellen aan 
Jaap. Veel vragen gingen over onveilige verkeerssituaties in Schalkwijk. De eerste stap die 
daarbij hoort, is het melden van de situatie bij de gemeente Houten. De gemeente kan situ-
aties laten aanpassen en kan ervoor zorgen dat snelheidscontroles worden uitgevoerd binnen 
een 30 km gebied. Op de vraag van Jaap of de aanwezigen zich veilig voelen in Schalkwijk 
en Tull en ‘t Waal werd een volmondig ‘ja’ geantwoord. Op de vraag of men een wijkagent 
vaker wilde zien in het dorp was het antwoord wisselend. Ondanks het veilige gevoel zien 
verschillende mensen toch graag de agent vaker zijn ronde doen in onze dorpen. 

Gevoetbald met De Trossel op het shirt
De jongens van voetbalvereniging Schalkwijk met het logo van De Trossel op het shirt heb-
ben het op zaterdag 30 oktober 2021 goed 
gedaan. Het team JO12 speelden met 4-4 
gelijk tegen Jonathan. Komende zaterdag, 6 
november, spelen ze thuis tegen ‘t Goy. Een 
derby dus. De wedstrijd van de meisjes werd 
afgelast. In de stand staan ze op de 11de 
plaats en ze wachten nog op de eerste over-
winning. Misschien moeten er meer suppor-
ters komen: de eerstvolgende thuiswedstrijd 
is op zaterdag 20 november om half tien 
tegen Jonathan.



Kleine moeite, groot geluk (27)
Toen een echtpaar besloten had op de begane grond een slaapkamer in te richten, bleek dat 
de drempel naar de hal wel erg hoog was. Deze drempel zorgde ’s nachts, in het donker, soms 
voor problemen. Voordat er een echte valpartij zou plaatsvinden, besloot men de aannemer 
te bellen met de vraag hier eens naar te komen kijken. Dat kon, maar pas over 6 weken… 
Mevrouw belde de Trosseltelefoon om raad. Die was snel gevonden; de dorpsondersteuner 
belde een vrijwilliger die in de buurt van het echtpaar woont en die toevallig de volgende 
dag al kon gaan kijken. 
Het was een kleine moeite om de drempel te verwijderen, in een kwartiertje was het klusje 
geklaard. Kleine moeite, groot geluk. 

Bingo!
Op vrijdag 29 oktober 2021 was Frans van 
den Berg te gast bij de koffie-ochtend en als 
Frans komt, betekent dat Bingo spelen.
Frans had alles weer fantastisch geregeld: 
cadeaus, bingokaarten etc. Niet iedereen is 
bekend met Bingo dus heeft Frans eerst nog 
eens alle regels duidelijk uitgelegd. Sjaak 
Kok was bereid om te assisteren en dat ging 
hem prima af. Er zijn vier rondes gespeeld 
en het kon natuurlijk niet uitblijven, ook nu 
viel het getal ‘ach-en-tachentig’.
Bij elke ronde waren er mooie cadeaus te 
winnen allemaal voor de inwendige mens: 
chocola, koekjes, stoofpeertjes etc.
Er waren bijna 40 bezoekers. Natuurlijk viel 
niet iedereen in de prijzen, maar ondanks 
dat was het voor iedereen een zeer geslaag-
de koffie-ochtend

Programma koffie-ochtenden
Voor de komende maanden hebben Nanny (coördinator koffie-ochtenden) en de dorpsonder-
steuners het volgende programma samengesteld:

Dinsdag 2 oktober 2021  Koffie-ochtend in Tull en ‘t Waal
Donderdag 4 november  Anne Hollander van Tuin Brassica en de Voedselschuur
Vrijdag 12 november  Spelletjes 
Donderdag 18 november  Fort Honswijk – Johan van der Gun
Vrijdag 26 november  Over Parkinson Paul Verhey 
Dinsdag 7 december  Koffie-ochtend in Tull en ‘t Waal



Brandweer Schalkwijk op de koffie
Op vrijdag 15 oktober 2021 mocht Brandweer Schalkwijk op bezoek komen bij de Trossel. Dat 
lieten we ons geen 2 keer zeggen. Met 4 man sterk, of eigenlijk: 2 mannen en 2 vrouwen 
sterk, vertelden we ons verhaal in een goed gevulde zaal in de Wiese. Gewapend met heel 
veel gereedschappen die we gebruiken bij brandbestrijding en hulpverlening, demonstreer-
den wij wat we zoal doen als de pieper gaat. 

Vóór de Wiese hadden we onze huidige 
brandweerauto geparkeerd, maar ook de 
oude Chevrolet uit 1962. Gelukkig ging de 
pieper niet die ochtend, anders hadden we 
halsoverkop moeten inpakken. Ons verhaal 
kreeg extra kleur door de toevoegingen van 
de aanwezige oud-leden. Hoe anders ging 
het vroeger, wat betreft protocollen en 
gereedschappen. Maar ook de taakverdeling 
en de manier van communiceren was natuur-
lijk heel anders. Brandweermensen gingen 
vroeger zonder ademlucht een pand vol rook binnen. En als de brandweerauto al weg was, 
dan kwam je er op eigen houtje achteraan! Nu zijn de regels veel strenger, en gaat eigen 
veiligheid boven alles. 

Over veiligheid gesproken: behalve ons verhaal over brandbestrijding en hulpverlening, heb-
ben we ook het belang van rookmelders uitgelegd. Voorkomen is beter dan genezen. Rook-
melders, maar ook koolmonoxidemelders, kunnen je leven redden. Gelukkig gingen de meeste 
handen omhoog, toen we de vraag stelden wie er tenminste één rookmelder in huis heeft. 
Toch waren er ook enkelen zonder. Maar daar kwam ook meteen de kracht van de Trossel om 
de hoek kijken. Wil je graag een rookmelder, maar lukt het je niet om die te installeren? Geef 
het aan bij de dorpsondersteuners, dan gaan zij kijken wie je daarmee kan helpen. Vanaf juli 
2022 is het trouwens verplicht om rookmelders in huis te hebben.

Het team van de Brandweer Schalkwijk bestaat momenteel uit slechts 15 leden in de leef-
tijd van 23 t/m 65 jaar. We zijn hard op zoek naar extra mensen. Wellicht hebben de lezers 
van deze nieuwsbrief nog (klein)kinderen, 
neefjes, nichtjes, buurmannen en buurvrou-
wen, die een goede aanwinst voor ons team 
zouden kunnen zijn. Minimaal enkele dagen 
per week overdag beschikbaar zijn (door bij-
voorbeeld vanuit huis te werken, of bij een 
bedrijf in de buurt) is wel een vereiste. Wat 
er verder allemaal bij komt kijken, lichten we 
graag toe in een gesprek. Dus zeg het voort, 
onze deur staat altijd open voor geïnteres-
seerden 

Tanja Vlieger



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…


